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Convidado pelo Dr. Mario de Brito, Diretor da Divisão de À-

ner.f'eiqoamento do DelJA,rtamento Administrativo do Servi~o Público nar'a
organizar e realizar a Campanha do Aperfeiqoamento F!sloo do Servidor

,do Estado, analisei 11mplano' Ja anteriormente elaborado por uma aomi-ª.
são esnecialmente designada para êsse f!m, do qual foi apresentada a

,
resneativa critioa.~.

S~bmetit a seguir, um programa de a~ão aO referido Diretor,
que, dê!)o1s de por êle aprovado, foi integralmente levado a efeito.

Das atividades por mim desenvolvidas, foi apresentado air-
allnstanoiado relatório aO Diretor da Divisão de Aperfeiqoamento, que
se enoontra arq~ivado neSSa repartiqão e que mereceu do Dr. Marioae

... ( ,,~ )Brito enaomiosaa referenoias v. carta a pag. deste volume •
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NVIrI - Fazer figurar entre as comemoraçoes do Dia do
Funcioná.rio Público -(28 de Outubro) competições
esportivas entre servidores ou mesmo campeona-
tos de vá.rias modalidades desportlvas entre os

,
diversos Ministerios.

- ,IX - Realizaçao de um inquerito entre os servidores
para saber a percentagem dos que pratic~ exer-, ,cicios fisicos com regularidade e suas predile-

N ,çoes neste terreno. Esse inquerito serviria tam-
bem para realizar um intenso t~abalho de propa-
ganda.

..• , ,X - Inclusao na ficha medico biometr,ica, para in-,
gresso no serviço publico, de pesquisa da apti-

..• '"dao fisica dos candidatos. Determinadas carrei-
ras só serão facilitadas a possuidores de deter-
minada aptidão física.

A Comissão é de parecer que a D.A. conseguiria melhores re-
sultados ampliando os planos do trabalho.

,
Para tanto, consideraria o tema abordado como um dos capitu-

los de um vasto programa de sugestões para o melhor aproveitamen-, ,to dos lazeres dos servidores e de seus periodcs de ferias.
<

O aprovéitainento adequado dos lazeres permitiria: a produção
de servidores mais eficientes pela valorização individual; o desen-.
volvimento de suas personalidades, fornecendo-lhes oportunidades
para o aperfeiçoamento cultural; adiantamento intelectual e incre-
mento de suas faculdades criadoras.

Eis as sugestões para o aproveitamento dos lazeres do servi-
dor so Estado:

Educação física e recreação
Exerclcios físicos ,Desportos ter~estres e aquaticos (indiViduais e cole-
tivos: atletismo , caça, tiro, esgrima, eqUitação,
ciclismo, automobilismo, natação, remo, pesca. etc.)
Jogos
Excursionismo.

, ,
Nota - Esse, o capitulo "abordado no inicio deste rela-, .

torio. O trabalho seria realizado utilizando as normas
apontadas.
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, .,
Q APERFEIÇOA1,:EfTOFISICO DO SERVIDOR PUBLICO

.,
Analise do plano elaborado

Item I - Resolvidoe
Item 11- a) - Propaganda impressa:

1. Folheto de palestras (saber se é ilustrado);
2. Pensar em dois tipos de publicações; mCâ., ,

rater mais erudito, destinado aos funcio a -
rj.os categorizados e outro de linguagem sim-
ples'e convincente. para os menos cultos.
, -" •..3. Ja estao a disposiçao da D.A. para a ~ropa-

I

ganda que desejar empreender a "Revista Bra-
~ , H ~sileira de Educaçao Fisica" e "Educaçao Fisi

ca'",
4. Poderei obter, logo que possua material, 11 A

Manhãll e tiA NoiteU•

5. Preparar cartazes de formato pequeno, com a-
" ~ ~poio, para distribui-Ios as repartiçoes p~, '.,cas e as ·casas comerciais, a estas ultimas,por intermedio do Sindicato dos Lojistas. 1-

"dem, sem apoio, para os bondes e onibus a V:l,â
ção Excelsior.

'"b) - Propaganda radiofonica:
1. Ver os textos preparados.
2. Preparar mais textos.

- ,c) - Propaganda cinematografica:
1. Entrar em entendimento com o D.I.P., para que

. , "os filmes nacionais que tragam noticias so-
bre atividades desportivas, incluam a proje ......çao dos cartazes ou textos elaborados. Deve

.-ser uma coisa rapida e sugestiva.
Item rII-rue entender por oportunidades? Tempo? Local? Impro-

visações? ,Item IV- Parece-me pouco eficiente e ate dispersivo. O probl~
~ '"ma rmo e parece de ordem economica, mas de organizs-, ,ç o. ~ necessario que se proporcionem aos serv~dores,

publicos atividades apropriadas, co o por exemplo tq[
neios inter-clubes ou internos dos clubes, com a pa~
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. ,t"cipação exclusiva de servidores publicos; Provas de
natação, remo, atletismo, etc:, poderiam ser aQertas
a servidores públicos que não estivessem inscritos em
federações.
, " "Item V - Serie de conferencias - Realizavel. Ja se pode elabo-

rar o respectivo programa, escolhendo os conferencis-
, Atas e debatedores com a necessaria antecedencia.

Item VI- Relativamente ao Boletim de Nerecimento: parece-me i-
, ".nexequivel tal medida e ate antipatica.,

Item VII-Aqui esta a espinha dorsal do plano, o centro irradi~
dor de todo movimento. A D.A. poderia orie tar a cri~- "çao de clubes para cada l:"1inisterioou de um so grande,ClUbe, com Departamentos para cada Ministerio ou ape
nas Departaraentos Desportivos.

Item VIII-Realizar provas avulsas ou então os jogos dos Funcio-, ,narios PUblicos, aproveitando o dia 28 de outubro pa-
ra a sua abertura ou encerramento, quando seria leva-,da a efeito uma grande solenidade civica.,Item IX- Preparar os formularios., . ,

Item X - Isto ja vem sendo observado, relativamente a capacida
de f1sica para o exerc1cióde cada função. Parece ha-
ver neste .item alguma confusão relativamente a c paci
dada física e aptidão física.

,Ferias , , ,( So depois de congregado o pessoal sera possi -
"( vel organizar programa, de acordo com as prefe

( rências manifestadas, as quais serão gr padas.Excursões -

** *

Su estão .' ,Como seria encarada pela D.A. a organização de cursos prs
ticos de: ,

a) - exercicios corretivos, para atenuar anomaliasm~,fologicas ou funcionais;,
b) - exercicies de efeitos gerais,para melhoria das

condições gerais o organismo., - ,
c) - exercicios especificos, para o desenvolvimentode

certas habilidades motoras (.rincipalmente nata-
,.", , ~ ,çao, cujo valor utilitario e indiscutivel)?,Os cursos mencionacos nas alineas a e b )oderiam funciona..: em- - ~

)
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"harmonia com os serviços de assistencia social; curso a que se re-
fere a letra S, seria de livre escolha do interessado.

Em todos os casos os candidatos se submeteriam a rigoroso exa-,
me medico, cujos resultados seriam "lançados em ficha individual ade-
quada.

•
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1. Concurso de cartazes.
2, xpos1ção dos c~rtazes ~nscritos no concurso.
3. ! pressüo e istribuição d.oscart zes a e go do Sr. ald o

G. Cr1st1no.
,
rio e Brit •

Dr. Ary F rnandes.
Dr. ~1r de ra1s.

5. Impress·o e 1st ibuição CQ monografia O aper~e1çoamênto f{
co do s .rvidor do ~;stado sua 1nfluêne:t o r. nd1mento d,~erv çoPub 1co~

,6. Repo~tagemcinenatoer~~1c
c r tro de .1.. or 1I te .é 10 d' D1visro ele C1ne

• 7. A tigo elo Dr.
,

de BI' to paraTerio a Revista du- ...• "caçao l'181e •

8. Rcproduç"'o r. Rev1sta de Educnç-o F1siaa do folh tda D1v1s"'o d s -rf'c1ço . nto•
~ ,

...ev1:-ta do •...e~1ç '.~.ouapcs P'" PUbli o•
Revista Brasileira ... ,par de ~dueaç o Fi 1.ca.

,ll. Art1 o de In z11 Penna ru!ho p 1'& f;I. .Revlst do"Serviço Pub1lCO.
12. Editorial d' B vista Brasileira de EduCação Flsic •
13- Texto

l4.. ~ xtos
ra pro ganda r diofônica.

ro ganda n

15. t1.vida e de portiva 'S 1: seolhida.



Tendo sido aaertado que a "Campanha do Aperfeiçoamento
F!sico do Servidor do Estado" deveria ser desenvolvida por intermé-

dio da Associação dos Servidores Civís do Brasil, reaebi dessa lnet.1
tuição um esquema de s~a organização, propondo, a seguir. a criação
do Denartamento de Bduaa~ão Físiaa e Desportos, aom a estrutura que
julgava mais aonveniente aos fins visados.

Foi, então, depenvolv!da forte campanha entre os servi-
dores núblicos para que se tornassem assooiados da A.S.C.B.



Baaque beboLj Voleibol; Esgrima; Tenis de
. #,esa; Badminton; Pelata: Ginast1ca Suec

.
Esboço" do programa a ser execut do pelo DEPAR'1'Al. N'T'OESPORTIVO da A•• C.B.
..•. .. ... - - - - - .- -"-

!NO E llA..<;CI1LIO
•A organ1:s.sç-o de dois Departamentos, sendo um femin~no e outro mascüllno. O te ...

mlnino será dirigido por pessDa de igual sexo, e de comprovada capacidade, o

masculino igual rt.e·por pessôa do sexo masculino.

DEPA1\1'
,. *De grande 1mportaneia e org~lzaç"'o do .E P D-•.~ af'! de promove]? e lf'undlr

a eduea<Jão'r!!$lea., em todas as su s modalidade • Exercera a sua atividade por

lntennédio de um Diretor tor' enico~ organizando este um completo fichário, os
as sceã ados , do,qual eenst, rio todas ae aptidões da mesmos. .
pP:PAR"rA wro ME TOO
I*-#- ~

0utrodep rtamento que e essencin"' nto neeess~rio e o Departa~nte edleo,. sem

o qual não seN possivel o contrôle médico" de qu-antos pratiquem ou pretendam

prat1car qualquer atividade riste nas varia See~õe da Associaçno.
ESPECIALIsm ~

Tanto para dlr1 glr '0 Departamento de Educação Física e' Desportos ~ como O·Depar-

tamento 'dlco, deverão ser oontratadas ou ~omeada-s pessÔas de competência e
idoneidade comprovadas.

•

Pre.se.l1te~e~te.da acôrdo com as nossas 1nst8.lações~ estamos aptos a ,
pratica de:

e Aparelhos.

Futuramente, poderemos praticar, T nis, N tnção-,. R o, ire e Fut bo ã , ÇJ.ependend

s-ómente de scôrdo s entre a A.8 .C.~.e os rimanK clubes que p.ratlquer.t os referido5

esportes.
rroRDIQS IN""ERNOS

Quanto aOs esportes: Basquetebol; olelbol; enis de . ,
esa e Esgrima, pOder-se-a·

organizar tt'flORl1ETOS TN'"flF.RNO~lt lns tulndo-se prêmios aos vencedores.

Acreação date DePa'tamento, tam m e bastante intcre s nte,não só para a defe-
S8 dos interesses' da A.~.C.B. como tamb:e-mpara CQ.t1sultasdos associados

Resumo da organiza
Brasil, que me foi entregue

o da Associação do Servidores Civ!s do
elo Sr. Paschoal Antonini.
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVÍS DO BRASIL

,
PROPOSTA PARA SÓCIO

(provisória)

• IO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ito• IO ••• IO •••••••••••••••• ~. IO •••••

(nome)
· ,. .

(cargo ou função)
'c·............... .. ......... ................... ........ .......................... .... .... ~

(repartição ou Ministério)
residente :

te1 , deseja fazer parte da ASSOCIAÇÃO DOS SERVI-
DORES CIvis DO BRASIL, como sócio contribuinte, comprometen-
do-se a preencher, posteriormente, o ~mpresso próprio, com os
necessários detalhes.

Rio de Janeiro, de . de 1943

••••••••••••••••••••••••••• IO ••••••••••••••••••••••••

(assinatura)



ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS SER.VIDORES CIVIS DO BRASIL

C.D. ou da A.G. ou que tiver oomporta-I § 21'N A A.G. poderá majorar as con-
mento irregular poderá, a oritério da tribuiçoes dos s60ios.
Diretoria confo~me a gravidade da fal-, Art. 14. A reoeita provável e a des-
ta ser advertido repreendido, multa- pesa fixada para cada exeroíoio f1nan-Art. li. À Asso~iação dos Servidores dO: suspenso ou e~2luidO, sem prejuizo, ceiro, Nque coinoidir' com o ano oivil,

Civís do Brasil (A.S.C.B.), fundada a 8 no caso de suspensao, do pagamento da oonstarao de um orçamento elaborado pe-
de fevereiro de 1943, nesta cidade do mensalidade. Ia Diretoria e aprovado pelo C.D. at4 o
Rio doeJaneiro, onde tem sua sede, por Parágrafo ,mioo. ° s60io que for ex- dia 31 de dezembro de cada ano.
inioiativa dos servidores do Departa- oluido 20derá, até dez dias ap6s a 00- Art. 15. O primeiro exeroíci2 f1nan-
mento "Administrativo do Serviço Pdbli- munioaçao da penalidade, recorrer ao ceiro ter' início oom a aprovaçao d'ste
00, é uma sociedade civil, oom os se- C.D. que será convooado, extraordina- Estatuto e terminará a 31 de dezembro
guintes fins: riamente, para julgar o reourso. de 1943.a) - estimular o espírito de solidarie- Art. 10. são direitos do s60io: Art. 16. Em oasos urgentes e exoep-

dade entre os servidores civís do a) _ participar de tOdas as reuniões cionaisNa Diretoria poderá efetuar de8-
Brasil para o engrandecimento e promovidas pela A.S.C.B., divertimen- ~sas nao previstas no orçamento, at4

d
o

progresso do serviço páblioo; tos jogos e esportes pela mesma orga- máximo de Cr$ 10.000,00, comunican o
b) - promover e estimular o desenvolvi- niz~dos, bem como freqüeniar a sede so- o fato, devidamente JustificadO, ao

mento intelectual e artístico dos oial e suas dependências, e gozar das C.D. na primeira reuniao dfste.
s6cios e suas famílias; demais vantagens oferecidas; N CAPfTULO IVo) - proporcionar e incentivar a práti- b) _ requerer à Diretoria a convocaçao
oa dos desportos; extraordinária do C.D., mediante reque-d) - manter intercâmbio cultural com rimento, fundamentado e assinado, no
centros congêneres do país e do mínimo,por vinte e cinco s6cios quites;
estrangeiro. c) _ propor ao C.D. ou ~ Diretoria, porPar~grafo ,mico. Será de tempo inde- escrito, qualquer medida de utilidade

finido a duração da A.S.C.B. para a A.S.C.B. ou, ainda, apresen~ar
CAPiTULO II aos mesmos, tambdm por escrito, e dev~-

damente fundamentada, qualquer queixa
ou reclamação contra atos da direção e
administração da A.S.C.B., sempre que
se julgar preterido em seus dir~itos,
ou verificar ter havido infraçao do
presente Estatuto, do Regimento, das
decisões do pr6prio C.D. e da Direto-
ria, ou ocorr3ncia de qualquer falta
grave;
d) - votar e ser votado.

Art. 11. são deveresMdo s6cio:
a) - pagar a contribuiçao estipulada,

até o dia dez do mês corresponden-
te, ou do primeiro mês do trimes-
tre, semestre ou ano tespectivo;

b) - comparecer às reunioes da A.G.,
C.D., Diretoria ou de outro qual-

_ "t;er6_rgão~a .,A..S.C.B.de que faça
parte;

c) - cumprir e fazer cumprir o Esta~-
to, o Regimento e as deliberaçoes
da A.G., C.D. e Diretoria;

d) - aceitar, salvo impossibilidade ma-
nifesta, e desempenhar com dedica-
ção, cargo para o qual for eleito
ou escolhido;

e) - proceder, em tOdas as circun~tân-
cias, com urbanidade e correçao;

f) - levar ao conhecimento da Diretoria
qualquer ocorrência que prejudique
a A.S.C.B., direta ou indiretamen-
te, seu bom nome ou seu patrimO-
nio.

Parágrafo wlico. A falta de pagamen-
to de três mensalidades consecutivas
implicará na exclusão do s6cio.

4rt. 12. Nas relações Ninte~nas da
A.S.C.B. os s6cios não serao tratados
pelos títulos oficiais de cargo ou fun-
ção que desempenhem, nem_ poderã~ usá-
los para conseguir situaçao espec1al 2m
face dos direitos e deveres, que serao
iguais para todos os componentes do
quadro social.

CAPfTUID I
Da Associação e seus fins

Dos S6cios
Art. 2g. "Poderá ingressar no quadro

social da A.S.C.B. qualquer servidor
pdblico, federal, estadual ou munici-
pal, dos territ6rios e do Distrito Pe-
deral, bem como de entidades paraesta-
tais ou autárquioas, e de socie~ades de
economia mista, aposentadO ou nao.

Art.3g. A A-S.C.B."admite e reco-
nhece cinco categorias de s6cios:
a) fundador
b) - contribuinte
c) - remido
d) - bene~rito
e) - honorário

§ U. P'undador,j!eráo que se inscre-
ver a apro~a ~~te Esta~uto
completar o respectivo registo.
§ 2g. Contribuinte será o que esti-

yer sujeito ao pagamento da mepsalidade
social.

§ 3g. Será remido o s6cio fundador,
ou contribuinte, que concorrer com a
importância de Cr$ 3.000,00 de uma só
vez, ou,mensalmente, em parcela mínima
de Cr$ 100,00. ° atraso durante trêsmeses consecutivos acarretará a perda
das contrib~ões" pagas, voltando o s6-
cio à categoria anterior.

§ 4g. A quantia menoionada no pará-
grafo anterior poderá ser majorada pela
Assembléia Geral (A.G.), s6 atingindo,
porém, àquele que ingressar, posterior-
mente, na A.S.C.B.

§ 52. Bene~rito será aquele, que,
pertenoendO ou não ao quadro social,
tiver prestado serviços de alta rele-
v~cia à A.S.C.B.

§ 6g. HonoráriO será aquele que,mes-
mo estranho ao quadro social ou ao ser-
viço pdblico, tiver cooperado para o
engrandecime~to da A~S.C.B. ou que,tor-
nado digno d~ admiração e do respeito
dos seus concidadãos, fizer j~ a essa
homenagem pelo seu valor cultural e mo-
ral.

Art. 4g. ° título de s6cio bene~ri-
to ou honorário será concedido me~iante
"proposta da Diretoria e aprovaçao do

~ Conselho Deliberativo (C.D.), por maio-
ria absoluta de votos.

Art. 5g. ° s6cio será admitido medi-
ante proposta subscrita por um s6cio e
aprovada pela Diretoria.

"Art.N6g. ° s6cio cuja proposta deadmissao for aprovada, s6 entrará no
gOzo de seus direitos sociais ap6s o
pagamento da primeira mensalidade.

Art. 7g. Ser~ excluido da A.S.C.B. o
s6cio que for demitido ou dispensado do
serviço pdblico, por prática de ato in-
digno, ou condenado pela Justiça. ~.Art. ag. Poderá continuar como SuC10
da A.S.C.B., a critério da Diretoria, o
servidor exonerado ou dispensado~

Art. gg. ° sócio que infring1r dis-
posições estatutárias, normas do Regi-
mento, determinações da Diretoria, do

CAPÍTULO IrI

Dos Poderes
Art. 17. são poderes da A.S.C.B.:

aI - A Assembléia Geralb - ° Conselho Deliberativo
) - A Diretoria
I - ° Conselho lisca1

a) Da Assembléia Geral
Art. 18. A A.G., 6rgão supremo da

A.S.C.B.,é a reunião dos s6c1os em ple-
no gOzo dos seus direitos, competentes
oara deliberar sObre todos os assuntos
de interêsse geral, inclusive o de al-
terar êste Estatuto, determinar a dis-
solução da A.S.C.B., eleger o C.D., a-
preciar e aprovar os atos d3stes e da
Diretoria e cassar-lhes o mandato.

Art. 19. Para deliberar sOb!e a re-
forma do Estatuto~ dissoluçao da
A.S.C.B. ou cassaçao de Nmandatos, a
A.G. reunir-se-á em sessao convocada
~icamente para êsse fim~ considerando-
se aprovadas as resoluçoes ~ue obtive-
rem o voto, no mínimo, de 2/3 dos pre-
sentes.

§ 19. A A.G. s6 poder' deliberar
sObre a matéria de que trata o artigo
anteriorL com a presença, em lt e 2~
convocaçao, no mínimo de 2/3 dos s6cios
quites, sendo-lhes facultado, e~tretan-
to, deliberar, em "31 convocaçao, comqualquer mímez-c ,

§ 22. Nos demais casos, a A~G. pode-
r~ deliberar, em l~ convocaçao, com a
presença, no mínimo, de 2/3 dos 26cios
quites, e em 2t e última convocaçao comqualquer nümero,

§ 3g. Os s6cios d~verão ser notifi-
cados da lt convocaçao com a anteced6n-
cia mínima de 30 dias e das outr~s com
a de 15 dias, devendo a notificaçao 2er
feita em periódico de ampla circulaçao.

§ 4g. Se não houver número na H
convocação, ap6s 30 minutos da ho~a
marcada, os s6cios presentes assinarao
um têrmo de compromisso, marcando a 21
convocação.

Art. 20. A A.G. será aberta pelo
Presidente da A.S.C.B. ou seu substitu-
to legal, o qual sol1cftará a indicação
de um Presidente e dois Secretários
para constituirem a Mesa da A.G. que
depois de instalada, prosseguirá em
reunião até a solução final da matériaDo PatrimOnio da A.S.C.B. para que tiver sido convocada, podendo

A.S.C.B. será ser suspensos os seus trabalhos, em ca-
so de absoluta necessidade, pelo prazo
máximo de 24 horas. _

ParágrafO ~ico. Não poderao parti-
cipar da Mesa os membros da Diretoria e
do Conselho Fiscal (C.F.).

Art. 21. Além do estabelecido no ar-
tigo 18 compete à A.G.:
a) - apreciar, extraordináriamente,

lega- atos do C.D. e da Diretoria, de que
houver recurso;

remi- b) - autorizar operações de crddit~.
Art. 22. As sessões da A.G. serão

ordinárias e extraordinárias.
§ 19. A sessão_ordinária reunir-se-á

mediante convocaçao feita pela Direto-
ria e, subsidi~riamente, pelo C.D.

§ 2g. A sessão extraordinária sÓ po-
derá deliberar sObre a matéria para que
for expressamente convocada, reunindo-
se para isso, tantas vezes quantas fo-
re~ necessárias, e será convocada:

Art. 13. A receita dacQnstituida: _
a) - pela contribuiçao dos s6cios, fi-

xada em Cr$ 120,00 anuais, pagá-
veis em parcelas semestrais, tri-
mestrais ou mensais; ou em Cr$.
100,00 anuais pagáveiS de uma s6
vez até o dia 15 de janeiro de ca-
da ano; " _

u) - por donativos, subvençoes ou
dos de qualquer espécie;

c) - pela contribuição dos s6ciosdos; _
d) - por operaçoes de crédito;
e) - pela renda decorrente de iniciati-

vas que tomar, dentro d2 espírito
a que obedece sua fundaçao.

§ 19. Ao servidor que perceber pro-
vento, salário ou vencimento até Cr$
600,00, inclusive, é facultado pagar
s6mente a metade da contribuição fixada
na letra ~ dêste artigo.



dos, dando ulterior ci~ncia à Di-
retoria;

de m) - vetar, a seu critério einteira responsabilidade, dentro
do prazo de 3 dias, as delibera-
ções conjuntas da Diretoria, sub-
metendo o seu veto à apreciação do
C.D., em sessão especialmente con-

do Departamento Literário vocada para êsse fim;n) - superintender a administração;
o) - escolher e designar os membros da

Diretoria, "ad-referendum" do C.D.
Art. 40. Compete ao 1~ Vice-Presi-

dente:
de a) - substituir o Presidente em seus

impedimentos e faltas;
b) - auxiliá-lo na administração, quan-

do para isso for solicitado.
Art. 41. Ao 2~ Vice-Presidente com-

pete substituir o 19 Vice-Presidente em
seus impedim~ptos e faltas e desempe-
nhar as funçoes que lhe forem cometidas.

Art. 42. Ao 19 Secretário compete:
a) - dirigir os serviços gerais da Se-

cretaria;
b) - admitir pessoal;
c) - organizar e assinar a

d~ncia;d) substituir o Presidente, na ausên-
cia do 19 e 2g Vices-Presidente;

e) - velar pela boa ordem e dieciplina
na ~ede social;

f) - organizar o relat6rio anual;
Art. 43. Cabe ao 2g SecretáriO:

a) - substituir o l~ SecretáriO em suas
1 faltas e impedimentos;co e- b) ili 1 Ia no- - aux ar o g Secretario nos tra-

balhos da Secretaria, quando para
isso for solicitado;
redigir as atas .das sessões da Di-
retoria, ler as atas das sessões
anteriores, bem assim o expedien-
te, dando-lhe o destino convenien-
te,

d) - incumbir-se dos trabalhos de Con-
tabilidade da Associação.

Art. 44. Ao 19 Tesoureiro compete:
a) - dirigir os serviços gerais da Te-

souraria;
b) - guardar, sob sua responsabilidade,

os valores e titulas de qualquer
natureza, pertencentes à A.S.C.B.
e responder pelos mesmos em qual-a) - dirigir e administrar a A.S.C.B. quer tempo;

dentro das normas dêste Estatuto e c) _ arrecadar as ~ontribuições dos s6-
do Regimento; cios e quaisqüer titulos;

bc)- convocar as reuniões da A.G.; d) escolher e nomear, cobradores, de
) - convocar reuniões extraordindrias acÔrdo com a Diretoria;

do C.D.; e) - depositar, em nome da A.S.C.B. e
Art. 39. Ao Presidente compete: em estabelecimento de crédito, es-

a) - preSidir às sessões da Diretoria, colhido e determinado pela Direto-
tendo, além de seu voto, o de qua- ria, as quantias sem aplicação
lidade; , imediata ou excedentes de Cr$•••

b) - convocar a A.G. e o C.D. na forma 500,00;
d~ste Estatuto; f) - efetuar o pagamento das despesas

c) - aPresentar relat6rio e balanço aos devidamente autorizadas;
C.P. e C.D.; g) _ prestar informações, verbais ou

d) - representar a A.S.C.B. em juizo e escritas, ao C.F. sObre o estado
fora dêle, em geral nas suas rela- financeiro da A.s.d.B. e permitir-
ções com terceiros; lhe o livre exame dos ~ivros, do-

e) - visar, juntamente com o Tesourei- cumentos e haveres;
ro, che ques, caucêes , duplicatas h) - apresentar à Diretoria balanço men-
e outros documentos que impliquem sal de receita e despesa, e balan-
em responsabilidade financeira ou ço geral anual;
patrimonial para a A.S.C.B.; i) - assinar, juntamente com o Presi-

f) - ordenar despesas, na conformidade dente, cheques, duplicatas, cau-
do artigo 16, bem como autorizar, ções e outros documentos de recei-
independentemente_dessa aprovação, ta e despesa.
outras deSPesas nao·excedentes de Art. 45. Cabe ao 2g Tesoureiro:
Cr$ 1.000,00; a) - substituir o 19 Tesoureiro em seus

g) - assinar as atas das sessões da Di- impedimentos e faltas;
retoria, juntamente com o 2g Se- b) _ auxili~-lo nos trabalhos da Tesou-
cret!Í~io;despachar o expediente; raria, quando para isso for so11-
designar os assuntos da "ordem do citado. .
dia" para as sessões da Diretoria Art. 46. Aos Diretores de Departa-
e da A.G.; assinar cartões de in- mento compete organizar e dirigir as a-
gresso, convites e outros documen- tividades enquadradas nos respectivos
tos desta natureza; visar matéria Departamentos, de acOrdo com a Direto-
a ser dada à publicidade; ria, na conformidade com o regimento

h) - deliberar sÔbre assuntos urgentes que for expedido para cada Departamento.
e imprevistos, dando ulterior ci- Art. 47. Aos Vioe-Diretores de De-
ência à Diretoria; partamento, compete substituir e auxi-

i) - constituir mandatários; desi~r liar o Diretor.orador oficial; nomear comissões
espeCiaiS; encarregar outros Dire-
tores, individualmente, de traba-
lhos especiais ou extraordinários;

j) - convocar o C.F. para sessão con-
Social junta com a Diretoria, quando as-

sim julgar conveniente;
do Departamento Soci- 1) - reprimir faltas e irregularidades,

cometidas pelos s6cios ou emprega-

d) Do Conselho Fisoal
Art. 48. O C.F., 6rgão de tomada de

contas da A.S.C.B., será composto de
cinco s6cios ·quites e eleitos pelo C.D.

ParágrafO único. As vagas ocorridas
no C.F. por falecimento, renúncia ou
perda de mandato, serão preenchidas, na
ordem em que ocorrerem, pelos 19 e 2g

a) - pela Diretoria quando
conveniente;

b) - pelo C.D. em casos graves
tes;

c) - pelos pr6prios s6cios,
do par~grafo anterior.

Art. 23. Não poder~ votar, nem tomar
p~rte nos trabalhos da A.G. o s6cio que
nao estiver quite ou no gÔzo dos direi-
tos sociais.

Art. 24. Não poderão votar, ainda
que podendo participar das discussões:
a) - os membros da Diretoria, do C.D. e

do C.F., quando se tratar da apre-
ciação de seus atos;

b) - qualquer sócio, tratando-ss de as-
suntos em que estiver direta ou
indiretamente interessado.

Art. 25. Exceção feit·a do caso pre-
visto no_ artigo 19 as delibera~ões da
A.G. serao tomadas por maioria de votos
dos s6cios presentes.

Art. 22' Os desempates nas eleições
obedecerao sucessivamente aos crit~rios
de antiguidade social, idade e sorteio.

b) Do Oonselho Deliberativo
Art. 27. O C.D., representante da

A.G. ser~ composto, al~m dos membros
natos, de 50 conselheiros e 10 suplen-
tes, todos eleitos por tr~s anos.

Art. 28. são membros natos do C.D.
os que forem eleitos pela A.G. dentre
os que tiveram parte ativa na fundação
da A.S.C.B.

Art. 29. O C.D. será presidido pelo
Presidente que for eleito, e pelo tempo
que durar o seu mandato, o qual s6 ter~
voto de desempate.

§ lR. Para a realização das sessões
no C.D. ~ necessário a presença, no mi-
nimo, da maioria dos seus membros, aen-'
do as deliberações tomadas por maioria
de votos dos s6cios presentes.

§ 2g. Os trabalhos do C.D. regula~
se pelo regimento que o mesmo aprovar.
~Art. 30. O C.D. reunir-se-á ordind-
riamente, de acOrdo com o determinado
em seu regimento, podendo ser convocado
extraordináriamente, pelo Presidente ou
a requerimento de dez conselheiros.

Art. 31. A falta não justificada do
conselheiro a três sessões consecuti-
vas, ou a seis durante o ano, implicana perda do mandato.

Art. 32. Compete ao C.D.:
a) elaborar o se~ regimento;
b) - eleger o Presidente e os Vice-Pre-

sidentes da A.S.C.B.
c) - eleger o C,P'l _
d) - aprovar, ou nao, a constituiçao da

Dire"Coria;
e) - examinar e votar o orçamento anu-

al, elaborado pela Diretoria, bem
com2 os reforços de verbas ou ope-
raçoes que se ofereçam às necessi-
dades econÔmicas e financeiras da
A.S.C.B.;
decidir, em grau de recurso, quan-
to à admissão de s6cio, à sua eli-
minação ou expulsão, bem como das
penas impostas aos s60ios pela Di-
retoria;g) - deliberar, no tocante aos regula-
mentos e regimentos internos,apre-
sentados pela Diretoria;

h) - resolver âs questões suscitadas,
pela Diretoria ou pelos associa-
dos, nos casos não previstos nêste
Estatuto e nos regulamentos ou re-

.gimentos.

entender m)
e urgen- n}

nos têrmos o)
p)

f)

c) Da Diretoria
Art. 33. A Diretoria da

órgão executivo, será assim
da:
a
b
) - Presidente
) - 19 Vice-Presidente

c) - 2~ Vice-Presidente
de)- 19 Secretário
) - 2g SecretáriO

f) - 19 Tesoureiro
g) 2g Tesoureiro
h) - Diretor do Departamento Esporti-

vo (D.E.)
i) - Vice-Diretor do Departamento Es-

portivo
j) - Diretor do Departamento

(D.S.)
1) - Vice-Diretor

aI

A.S.C.E.,
constitui-

- Diretor do Departamento de Propa-
ganda (D.P.)

- Vice-Diretor do Departamento
Propaganda

- Diretor do Departamento Musical
(D.M.)
Vice-Diretor do Departamento Musi-
cal

q) - Diretor
(D.L.)

r) ~ Vice-Diretor do Departamento Lite-
rário

s) - Diretor do Departamento de Inter-
câmbio (D.I.)

t) Vice-Diretor do Departamento
Intercâmbio.

Art. 34. A Diretoria reunir-se-á, no
m!n1mo, duas vezes por mês e deliberará
por maioria de votos.

§ 19. O Presidente de Honra quando
comparecer às reuniões não terá ~ireito
de voto~ nem será obrigado a compareéer
às sessoes da Diretoria.

§ 2g. O membro da Diretoria que fal-
tar a 3 reuniões, sem causa justifica-
da, ser~ considerado como tendo renun-
ciado ao mandato, devendo o Presidente
deolarar o oargo vago e dar exercício
ao Vice-Diretor.

Art. 35. As vagas ocorridas na Dire-
toria, por falecimento, renúncia ou
perda de mandato, serão preenChidas pe-
lo Presidente, ad-referendum do C.D.,
que apre~iar~ as substituições na sua
11 reuniao.

Art."36. Ocorrendo a renúncia
tiva da Diretoria, o C.D. elegerá
va Diretoria.

ParágrafO único. Se a renúncia se der
dentro de 90 dias antes do t~r.minodo c) -
mandato, a Diretoria eleita e empossada
terminará o mandato da renunciante e
exercer~ o seu, sem interrupção.

Art. 37. t de um ano a duração do
mandato da Diretoria, podendo a mesma
ser reeleita, apenas, para um novo pe-
ríodo.

ParágrafO único. A Diretoria, o C.D.
e o C.P. tomarão posse a 28 de outubro
de cada aRO.

Art. 38. Compete à Diretoria, cole-
tivamente:

correspon-.
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CIV!S DO BRASIL".

ES Q.TJEMA DAS MODALIDADES nss l'ORTIV.AS Q.UE INTEGRARIO O PROGRAMA

DOS

"PRIMEIROS "~o JOGOS DOS SERVIDORES

,.........~--""·"IROSJOGOS
ERVIDORES

~..,-"" DO BRA-
SIL
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•
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{Futebol
(
{Basquetebol
(
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~
{Tenis
(
(
(
{
(
. (
(
<Atletismo
(
(
(
{
(
.(
{
{
(Esgr.ima

{simples
(
(dupla

(100m,
(400m.
(l.,OOm.
(4xlOOm.

(oorridas
{
(
(
(.,' {extensão
(saltos (
( -(altura
<( {pêso
(arremessos (disoo

(dardo
{florete
(espada
<sabre

(iOOm.livre (400m.
.(4xlOOm.

(nado
(
(
(nado d~ peito - 100m.
{
(nado de oosta~ - 100m.



o movimento de articulação com os Ministérios e insti-
tuiqões autárquicas tei'e'por o.rigem uma reunião realizada no dia

15 de setembro de ~944, a qual permitiu estabelecer um represen-
tante em cada unidade administrativa.
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CONCURSO DE CARTAZES
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CONCURSO l?! CAR - ZBS ~ ! CAL1?ANlfA ~ fo.PER1EICOAMENW FíSICO.
.RQ. SERVIDOR Pl1'BLICO

1. De ordem do Sr. Diretor d Divisão de rl'e1çoamento" faço
público que estão abertas, desta data até às ~8 horas de 10 de out~
bro próx1m.o; as 1nscri~õe8 para. o concurso de cartazes para a Camp_
nba de Ap rf iço nto F!sico do ervldorpúblleo.

2. Os cartaz s d st~-se for.mar ambient favorável aos
xerc!clos tísicos e deverão videnciar os efeitos benéficos que os

~ s os proporel0 , de modo que os serv1dores públicos sejam esti-
mulados à au pr'tlcà metódica constante.

~. As 1n erições serâo dos trabalhOI! e não dos autores; cada
.# A # "trabalho flor sslnado por pseudon1mo e devera ser entregue a Dlvi-

- o de AperfelçoSJ:ne.n,to ao-ompanhado dê um enve~ope fechado contendo
as seGUintes informações: nom , r sidêncla, nacionalidade ,estado c1
vil, proflosão e ps udônlmo adot do.

4. Só poderão ar inscritos trabalhos de bra ilsiro natos ou
naturallzados.

5. Só s rio ubmetldos·e. julgamento os cartazes que apresenta-
re s segulnt s ca.racterísticas:

a) - di .ensões: 30 c O ~.~ xcluindo a marge ;
b} - cor : r to e branco;- ,c) - inscrlçao na p~rte in.erlor, n esquerda: uD •• S.P. _ Divi-

são de A r~ lçoamento";
).. ..

d ~ pseudon~o na. parte inferiort a direita.
6. O julgamento obedecerá ao seguint critérioa

a) - idéia; tê 40 pontos;
b) - técnioa d xecução: até 40 pontos;
c) - 1g nda d· livre escolha do candidato: até 20 pontos.
7. Aos concorr ntes classificados cc

conferidos seguintes pr·m1o~:
la lug r: Cr 500~OO
2~ lu ar: Cr 300,00
32 lu' r: Cr 2001004a a 62 lug~ es. ·en~o honrosa.

a1 s de 60 pontos -ser o

8. Os utor s trab lhos classif1cados p rder·o todo ~o di-reitos sôbr o mo.
9. Os eart z s inscritos serão exibidos m xposlção qu # par
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tese :rim, a Div1 "'0 de Aper:f lçoam nto rganlzar"' 68 clalmente.
1.0. Qu 1squer outro

ser obtidos na Dlvlaão de selar eiment~sa~ o concurso poderão
perrelçoamento •
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A propósito de um concurso
A e Aperfeiçoamento do DASP aca-

ba: de Um concurso de cartazes para a
per-fetçoa.menfo Fisico do Ser-

vidor, . Segnn<10 o respectivo edltal, os
mesmos carfázes deverão "evidenciar os efeitos be-
néficos que 08 exerci cios físicos prnporcíbna.m, es-
timulando sua prática metódica e constante".

Trata-se, como se vê, de divulgar noçõ'es que
não podem escapar - que não escapam ao conhe-
cimente geral. Não há nlnguem que desconheça
aqueles "benéficos efeitos"; e, sendo assim, a
"ca.rrrpa.n.ha " pareee sem alcance maior.

M~8 nem por isso deixa de sugerir um'<co-
mentario - e é o de que o 'E-s tado poderia, em-
penhado como se mostra no víg or fisico dos seus
servtdores, asseg ura r-Ihes con dições de conforto e
de sau de, pelo menos, nas resjrecttvas rep ar ttções,

Evidentemente, algumas destas funcionam em
etlifLcfos modernos e em locais saâubres, Outl'as
existem, porem, multo menos relízes ,

Comentamos, aquí mesmo, não faz muito tem-
po, o caso da Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos, cujos funcionarios' de tráfego traba- ,'-
lham num ambiente a que fa-ltam rudimentares
requisitos de higiene. E se Isso ocorre numa im-
portante repartição desta capital, não será dlficll
Imaginar o que, se deve passar pelos Estados Ion-

, g ínq uos, onde nem por isso o funcionalismo deixa
de estar sob as vistas protetoras do DASP,

Outro aspecto que o Departamento deverta to-
mSr a seu cargo - uma vez que, insistimos, dese-
já proteger de fato a saude do funcionario - é
a questão dos lanches nas repa.rüíções, Sabe-se que
existem, em algumas ,leia... até restaurantes C
"barll" luxuosos. Mas, por outro lado, outras pri-
mam pela indigencia, nesse particular: ou o funcio-
narto vai à rua, à procura, do' primeiro café, afim
de fa,ze-r seu modesto lanche - prática das màls
Ineonveniente~ .....:., ou tem de alimentar-se com
merendas levadas de casa, coisa sumaria", 5~ Dão
quer 1}8SSar fonle. ~ .,

A Incl usão de determinações expressas, a res-
peito desse assunto, nos regimes das repartições,
cone'orrt'!rla mai~ para a robustez dos servidores
do E stado , do que os conselhos' sobre ginástica
e do que 08 cartazes coloridos, dí vulg ando-os.

E a D'Ivlsão de Aperfeiçoamento, dentro ~~

programa, po<lerla ir mais longe, batendo-se pela
melhnrta da situação econômica do 'funclonar'lo -

1, con(lI~ã,o essencial à sua saude.
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Idealização e !ealiza~ão de um filme oinematográfioo para a
ro~ag~da da-atividade física, oom a colaboragão do Departamento

de Imnrensa e Propaganda.
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,
Reportagem Cinematografica ~ara ~ CampaAba Q2 Aperfeiçoamento

.,Fisico S2 Servidor 9& Estado.

ASequencia dos quadros:

, ,
- visão do conjunto de edificios dos Ministerios e outras ins
tituições pÚblicas.

H , "- Visao rapida de funcionarios publicos no desemp~~o de fun-- ,çoes burocraticas.
,

3 - Encerramento do expediente - Batida do relogio do ponto
Saida dos elevadores.

- Entrada na A.S.C.B.
, -,- Aspecto de uma sessao de ginastica, focalizando os servido-

,res vistos no desempenho de suas atividades publicas.
"- Idem, de um jogo de volley-ball.
A- Idem, de um jogo de basket-ball._-.

- Aproveite os seus momentos de folga recreando o esp1rito e
-' ,exercitando o corpo ao ar livre: visoes rapidas - exercicios- ,na praia; nataçao; remo; polo aquatico; saltos; atletismo;ba~- ,àe~ ball; volley-ball; foot-ball, navegaçao a vela; exeursio-

nismo; equitação; ciclismo; golfe (Terminar com visão conjun -
ta dessas atividades).



PAGAUDA

.RESUMO DOS ASSUNTOS A QUE SE REFER .AS CENAS DO FIIJ.u REALI--

ZADO COM A COLABORA~ÃO DO DEPARTAMENTO DE DJPREUSA E PRÓ
c. s. - D. N. E. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA
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-
LEVANTAMENTOREALIZADO NO SERVIÇO DE BIOMETRIA M~DICA DO

TITUTO NACIONAL DE ESTUDOS ~EDAG6GICOS PARA FUNDA1ffiNTAR ARTIGO

CAR!TER TtCNICO DEMONSTRANDO OS PREJUIZOS SOFRIDOS PELO ES TADO

A SAlIDE DEFICIENTE DE SEUS SERVIDORES.
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SERVIÇO DE BIOMETRIA MtDICA

mJIERO DE DIAS CONCEDIDOS, POR MOTIVO. DE DOENÇ!, AOS

SERVIDORES P'OOLICOS t POR CATEG.ORIA E CLASSE

M!s DE ABRIL DE 1944

CATEGORIA ClASSE N~ DE SER-

AGENTE
VII
- E
J

NQ DE DIAS

gmçEDIDOS

a
2
3

2.
1

1

30

1

a
~o
10
a

3-

2-
a
1
2-
3>

30-
I

-fi2.
3-
Z
7

30
15
2-
3
8

10
30
60
3

.~I
I

)lI DORES

.•.GENTE AUXILIAR . f
VI

~GRONOMO - L

UXILIAR AGRONOMO VIII

AGRONOMOCAFEICULTOR L

JUDANTE DE TESOUREIRO
li
G
I
J

RQUIVISTA

E
n
D
G
H

VIr
tt
u-
ti'

lt

u'
VIII

ARTIFICE

1
1
I
/"

1

1

1

1
1a-
I

2-
1
1
1
1
l.
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2.
1
1
1
1
1

I~H}
~O,OO

~~~o
.r'li/DO

p'-'J42
,I")~O
h J7), c 9
3' h'

/~9,li
fi 1.(6, tJ I.{
1$ 7,!
.)J- o

I,JD
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(Continuaç~o) VIII 6-0 1 J,100.00 I

X. 9 ~ JO~, 7 'r
XI 10, Z 5'b0, o o, "' 3- 1 )~-.1)o

60 2- 3 .o Of) I o I> 9.'I'~I

• I
AUXILIAR DE ADMINISTRAçAo H 1 1 I.J 3,33 I
" XX 3- 1. I. PJ1,

VII 1 1 /9/33 !
ARMAZENISTA VII 15 r 1 ,t ,.s,oo

VIII 4S 1 cr{)O,OO I.lrJ·J~

XII 1 1 ;u.,6p
tr 2- 1 S"1. ~.l

XIII :2 il L ()I 00
,t: 3- 90,00

ENISTA UXILIAR XIV 1 2- ~~I li J, I
2- ~ 1.." I t.. I

XV 1 1 J{ç'I" 111' 9"- - ,.\ )

AMANUENSS ,XVIII a 1 I JJ
I ,"

t S,{Jf)SCENSORISTA VII 3- 1 J to,
I

SSISTENTE DE EDUCAÇAO 3-
11

~",t() . !66,J oSSISTENTE JURÍDICO XVII ~I

I
I

SSIS~ENTE DE ORGANI ÇAO XVII 1 'IJ•.Jl ;

! " 5 t'ASSISTENTE DO PESSOAL XVI 1. ~ L/b,oO ~

XVIII 3 1 11/1, ffJ I j1D a t)

IXII 1 l. ü.,blo I
•• XY 3 l. .tI;8,O'

X!l 8 1 2' 3,.l.
ASSISTENTE DE SELEÇJlO XJlI 1 1 LlD I o I>

XVIII 3 11 1110,'9 b6~ ~

VII 1 1 1~/33
SSIST.&NTE DE ENSINO )(J: 90 1 l.l~,~QI

XVII 3- li 1J'J,4' '2..311.3 '1
t
I

V 2- ~I:v 3-
VI 1
VI 2, 1·VI 3- 1. 4'1,~'llATENDENTE VI 6 1 '1~/,
VI • 1.5 1L 1:;.,.,c 30 1 SSO, 1)

D :2 1 "'1,31.
D 3 1 'Y,~_
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-compensaçao
burocrático

(Contribuição à C!lmpanha de Apedeiçoamento Físico do Servidor do Estado promovida
pela Divisão de Aperfeiçoamento)

A çtnéstice de
f,

f.

I

SOB a denominação de burocrata entendemos
todo aquêle que desempenha funções ou exerc:e

cargo em repartição pública de qualquer espécie.
Pela própria natureza de suas atribuições, o buro-
crata trabalha sempre, ou quase sempre, sentado,
quer informando processos, quer anotando fichas,
, já escrevendo desta ou daquela forma, já aten-
o dendo ao público. Por isso mesmo, o seu trabalho
é quase todo mental, não se lhe exige qualquer
esfôrço físico.

A sedentariedade a que está- condenado, com
freqüência para o resto da vida, se não fôr com-
pensada desta ou daquela maneira, afetará a
saúde do burocrata, urna vez que tôdas as defesas
do seu organismo ficam enfraqueci das .

Diz ALEXIS CARREL:

"O homem mal protegido por um vestuário in-

suficiente, e que conserva a sua temperatura interna'

graças a um exercício violento, faz funcionar ativa-

mente todos os seus sistemas orgânicos, Pelo contrá-

r rio.! aquêle que se defende do frio com peles e roupas

impermeáveis ao vento, pelo aparelho de aquecimento

de um carro bem fechado, ou fechando-se num quarto,

em que a temperatura é artificialmente regulada,
deixa êsses sistemas inativos, Há muitas pessoas

cuja pele nunca é fustigada pelo vento, que nunca

têm ocasião de se defender da chuva, da umidade, da
roupa molhada, nem' do ardor do sol, durante horas

e horas de fadiga , Nessas pessoas os mecanismos re-

guladores da temperatura do sangue e dos humores

nunca trabalham; carecem dum exercício que 'talvez

seja indispensável ao seu completo desenvolvimento

e ao do indivíduo" (1).

(1) CARREL, A. - O homem êsse desconhecido
Tradução de Adolfo Casais Monteiro - Pô;to - 1939
pág. 264.

dó trabalho

INEZIL PENNA MARINHO
Técnico de Educação especializado em educação física

Mas deixemos as palavras de lado e passemos
aos números, que são bem mais expressivos e
convincentes.

Por uma gentileza do Dr. Gavião Gonzaga,
Diretor do Serviço de Biornetria Médica do Ins-
tituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que atual-
mente centraliza todo o serviço de assistência
social aos servidores públicos federais no Distrito
Federal, obtivemos, de acôrdo com a nossa soli-
citação, um levantamento estatístico do número'
de dias concedidos, a título de dispensa ou li-
cença, .por motivo de doença, aos servidores pú-
blicos, discriminados êstes por categoria e classe,
durante o mês de abril de 1944. A~sim, o mapa
que se segue diz respeito somente às visitas do-
miciliares, sem considerar o elevado número de
servidores que: podendo locomover-se, recorre pes-
soalmente aos diversos médicos do Serviço _ O
volume' destas consultas e dispensas, segundo esti-
mativas feitas pelo próprio Serviço, na impossibi-
lidade de fornecer os dados exatos por dificul-
dade de apuração, no momento, equivale ao
dôbro d~s consultas e dispensas verificadas com
as visitas domiciliares.

De posse dos elementos que nos foram forne-
cidos, e de acôrdo com os vencimentos ou saÍár-ios
de cada cargo de carreira, ou "função de série fun-
cional, convertemos os dias de dispensa ou de
licença no seu equivalente em cruzeiros, a fim
de avaliar o prejuízo da União com a falta de
saúde dos seus servidores. E note-se que êsse
prejuízo só se refere ao mês de abril do corrente
ano' e, ainda mais, somente aos servidores da
União com exercício no Distrito Federal que so-
licitaram visita domiciliar, pela impossibilidade de

VIRE:



trito Federal obtiveram l4.000 dias de dispensa
ou licença por motivo de doença, cujo equivalente
em cruzeiros' alcança a respeitável soma de Cr$
700.000,00. .os 14.000 dias representam 84.000
horas de trabalho perdidas pela União durante
o mês de abril, só no Distrito Federal. Como a
amostra foi tomada ao 'acaso, sendo escolhido o
mês de abril como o teria sido qualquer outro,
podemos estimar os números correspondentes aos
..cálculos para. um ano e assim teríamos 33. 600
servidores federais com exercício no Distrito Fe-
deral, aos quais seriam cqncedidos 168.000 dias
de dispensa ou licença por motivo de doença,
que, convertidos no seu equivalente em cruzeiros,
'atingiriam à fabulosa soma de Cr$ 8.400.000,00.
Êsses dias representariam um .prejuizo de .....
1.0081.000 horas' de trabalho perdidas para a

I ,

União, só no Distrito Federal. E temos a impres-
são de que essas horas de trabalho são muito
mais importantes que o seu equivalente em cru-
zeiros, pois é justamente por meio dêsse trabalho
que poderemos obter o progresso do Brasil. Qual-
quer importância que se inverta naquilo que possa
contribuir para assegurar a saúde do servidor do
Estado será muito bem empregada. E a ginástica
de compensação será um meio de contribuir para
a manutenção ou melhoramento das condições
de saúde dos servidores públicos.

A título de curiosidade poderemos informar
que as dez carreiras ou séries funcionais em que
se verificaram, _durante o mês de abril, de acôrdo '
com os dados que apresentamos, maiores alte-
rações foram as seguintes:

a) Carreiras ou séries funcionais que acusam
, maior: aúmero de servidores diepeneedos ou li-
cenciados:

Auxiliar de escritório

Escriturário
159

107

55

53

52
'44

. 40

31

27

25

Telegrafista

Oficial administrativo

Operário de imprensa

Servente

Postalista
Estatístico

Carteiro, ' .

-Datilógrafo ", , , .

b) Carreiras ou séries funcionais em que foram
ooncedidos mais dias de dispensa ou de licença:

I
Auxiliar de escritório . o •••••••••• o • • • 644
Investigador ..... o' •••• o •••••••• o • • • • 435
Oficial administrativo ..... o • • • • • • • • • • 338
Servente o o •••••• o o ••• -:'. • • • • • 338
Artífice , o •••••• , • • • • • • • 322
Escriturário .... o •••••••••••••••••••

Inspetor de alunos . o o ••••• o •••• o o •• ','

Operário de imprensa o. o o o •• o •••• o • o

314
220
180

Carteiro ,.... o o •••••• o • • • • • • • • • • • • • • 175
Bibliotecário auxiliar . o o •• o .'. • • • • • • • • • 168

c) Carreiras ou séries funcionais em que o equi-
velente em cruzeiros se apresenta mais elevado:

Oficial administrativo

Cr$

40.619,78

25.247,42

17 o 770,28

9 o 408,17

9.322,38

8.450,00

6.714,54

6: 700,00

6.625,00
6.571,57

Auxiliar de escritório o ••••

Escriturário . o • o ••••• o o •• o ••• o o

Artífice o o • o ••••••• o' •••••••••• ,

Servente o. o o • o • o ••• "0 •• o • o. o •

Investigador . o •• o •• o o ••••• o ••••

Carteiro •••••••••••••••••• '0:"

Inspetor de alunos o. o •• o o o ••• o •

Bibliotecário auxiliar: - o • o o •

Operário, de imprensa o o o o o o o •••

E' interessante assinalar que as três primeiras
carreiras ou séries funcionais desta alínea caracte-
rizam perfeitamente a atividade burocrática o

Concluindo o presente item, reconhecemos que
os dados utilizados neste trabalho são grosseiros,
mas nos permitem formar uma idéia das propor-
ções do problema; estam os, por outro lado, mais
convencidos do que nunca que a atividade física
racionalmente orientada, capaz' de proporcionar ao
servidor público uma compensação para as seis ou
oito horas de imobilidade em que se conserva, con-
tribuiria sobremodo para aumentar-lhe a capaci-
dade de resistência do organismo à morbidez do
meio em que vive, garantindo-lhe, por essa forma,
.maior eficiência no desempenho de suas funções.

2- POSIÇÕES EM QUE TRABALHA o BUROCRATA E

MALES QUE DAS ,MESMAS DEÇORREM

O burocrata desempenha a sua função apenas
em duas posições: ou de pé ou sentado; com muito
maior'freqüênCi~ nesta última do que na: primeira. I

VIRE.
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ou sentado; IQ - males' decorrentes da posição
forçada em que o indivíduo trabalho; 111) -
sexo; IV) - idade; V) - estado de saúde; VI)
- aptidão física; VII) - capacidade física. Com
tais informações torna-se possível organizar um

progr~ma racional, de acôrdo com a finalidade a
que o trabalho físico se destinará, e que assegure

- I

rendimento certo e útil ao fim de um determinado

tempo. E; importante considerar não apenas o

aspecto somático do problema, mas 'também o

,

psíquico, uma vez que os desportos coletivos, os
grandes jogos, as excursões e as atividades de livre
escolha proporcionarão excelente derivativo para o
espírito. E, por esta forma, compensaremos' a imo-
bilidade física e o esfôrço mental, reajustando o
indivíduo ao fim de cada dia para o seu trabalho
no dia subseqüente. E, então, êle se apresentará
sempre bem disposto, dp bom humor, equilibrado,
em condições de trabalhar mais com menos esfôr-
ço, concorrendo para a maior eficiência do serviço
público.



OOLABORAql0 DA IMPRENSA NA "CAMPANHA DO APERFEIÇOAlUNTO

Fts rco DO SERVIDOR DO I!STADO



DO DASP
J. • ~ - '-

INDA S6g~E O
NIVER-SÁRIODO DAS.P.

PROPÓSITO do 6D aniversário do
I Departamento ~dministrativodo Ser-
viço Público, O "Boletim deInfomaçÕ9s"
do DSP de Alagôas,PUblicou em seu pri-, ,melro numero, o seguinte comentario:

"A hist~rla da Adtnlnistraçã,oPÚblica
brasileira tem no Departamento Admi-
nistrativo do Serviço Público (DASP),
o seu ponto mais .alto, porque com sua
instituição inaugurou-se a reforma
Cais radical e mais racional da máqui-
na administrativa, dos seus processos
de trabalho, da seleção do pessoal,
-..o de acôrdo com os principias da
rganização Cient1fica do Trabalho.,
Jlzer Organização Cientifica do Tra-

a:~o é dizer renovação, racionaliza-
çec, silnplificação, aperfeiçoamento,
a:-:icação ~ administração pública dos
-~~~c1pios que, aplicados ~ indústria
~ a outras atividades humanas, de na-
~eZa privada, trouxeram maior rendi-
r.:o de trabalho, mais confôrto e

a Ls economia.
:sso s~ é novid8de no Brasil em re-

:ação à administração pública, porque
ê:es se incorporaram de há muito, às
~iciativas privadas mais progressis-
tas e~ contraposição aos velhos pro-
cessos rotineiros anti-econômicos e
prejudiciais.

A consagração d~sses principios à
administração pública marcou princi-
palmente na Inglaterra e nos Estgbs
Unidos, onde não é mais novidade, por-
que, tendo atingido um gráu de perfei-
ção muito alto, êsses dois paises se
preocupam agora em torná-Ia cada vez
mais eficiente.

O "Civil Service" inglÊs foi insti-
tuido em 1855; o dos Estados Unidos,
em 1883.

A revolução do Serviço Público Bra-
sileiro, que vem sendo feita,sob a li-
derança do DASP, em meio às reações da
má fé e à incompreensão de alguns
ignorantes que fazem uma atoarda impa-
tri~tica em torno de tão grande obra,
está em marcha e conquista, cada dia,que passa, o apoio e a consagraçao pu-
blicas.

O DASP foi instalado a 30 de julho
de 1938, e nesse periodo de tempo, re-
lativamente curto, tem feito obra pa-
tri~tica, e nem s~ patri~tica, obra
cientifica no sentido de dotar a admi-
histração brasileira de meios móder-
r.oseficientes e idôneos de ação.

.:ãoé aquí.ü.ugar'para enumerar o que
:ernfeito o DASP: ,concursos, provas de
habilitação a que se têe~ submetido
~~:hares de candidatos em todos os
~ ntos do pais; aperfeiçoamento dos
sistemas de aquisição de material, no-

p~os0 CO
Licença para tratamento de saúde e gratificação de função - No processo

11.547/44, referente a uma consulta sô1:rese funcionário licenciado para trata-
mento de saúde podia representar o M.T. ém Conselho de Delegacia do Trabalho
Marítimo, da qual faqa parte, durante o periodo de licença e receber a grati-
ficação correspondente; a D.F. assim se manifestou:

"Na forma do § 78 do arte 162 do E.F.
O funcionário licenciado Para tratamento de sa~de não poder~ dedicar-se

qualquer outra ocupação de que aufira vantagens pecuniárias, sob pena de
a

ter
cassada a licenlia e de ser processado por abandono do cargo".

Assim, pois, entende esta D.F. que'não'pode o funcion~rio a que se alude
representar êsse Minist~rio em Conselho da Delegacia do Trabalho Marítimo, du-
rante o periodo de licença que obteve, nem, consequentemente, receber a grati-
ficação correspondente.

Restitua-se o processo à D.P.T."

*Pedido de melhoramento de proventos - Em processo concernente ao assunto,
esclareceu a D.F.: "A disponibilidade do interessado, decretada em 2-8-38, devia
ser processada, como o foi, na conformidade da lei então vigente - no caso a
Constituição de 1937. Não lhe ~, portanto, aplic~vel o arte 194 do Estatuto dos
Funcionários Civis da União, cuja vigência'se iniciou em 1-11-39, uma vez que- , . ,nao so a aposentadoria mas tambem a disponibilidade se regulam pela lei em vi-
gorà época da decretação.

Assim, no entend,erdo DASP, carece de amparo legal o pedido do interessado
que, além disso, como se esclareceu no processo, foi apresentado fora do prazo
fixado no E.F."

*Provimento em cargo público - Em um processo referente ~ mat~ria, a D.F.
se pronunciou da maneira seguinte:

"Em face das informações prestadas pelos ~rgãos especifiCaS ,doMÊdSt~rio da
Fazenda, nada h~ que deferir. Ademais, não cabia ao DASP pronunciar-se a res-
peito do pedido do interessado, de vez que a readmissão, nos ternx:s da lei93 pro-
cessa à vista de requerimento dirigido ao Sr. Presidente da República, a quem,
privativamente, compete prover os cargos públicos."

*Concessão de di~rias - A respeito do assunto, esclareceu a D.F., em oficio
ao SRP!36: a) que a di~ria, conrcrme dispõe o arte 130 do E.F., será concedida
ao funcion~rio que se deslocar da s~de no desempenho de suas
titulo de indenização das despesas de alimentação e pousada;
se justificará o pagamento de di~rias quando de fatoexist'àm

atribuições, a
b) que, assim, s~
despesas que de-

vam ser indenizadas, j~'que as mesmas, no conceito do citado Estatuto, se des-
tinam a uma indenização; c) que, COMO se conclui, a elaboração das f~lhas de
di~rias s~ deverá abranger, assim, o pagamento das di~rias j~ vencidas pelo
servidor. *

,ves de uma disciplina que nao exclue e
antes propicia o desenvolvimento dos
sentimentos democráticos, urnnovo sen-
tido da missão do servidor público.
O Estado de Alagôas tem recebido os
inflúxos dessa obra. E ao fazermos o
registro do sexto ano de existência do
DASP, é de justiça lembrar os nomes do
dr. Luiz Simões Lopes, seu ilustre
Presidente e do dr. Moacyr Briggs,di-
retor da Divisão de Organização ~ Co-
ordenação, sob cuja orientação se im-
plantou a reforma do Serviço Civil
dêste Estado."

vos métodos de organização e de f\m-
cionamento da administração, reformas
materiais em repartições, sistematiza-
ção da legislação e reconhecimento de
novos direitos e nOVas obrigações para
os servidores públicos - tudo isso é
quase nada, quando se considera sua
missão educativa, os resultados dessa
missão, na creação de uma nova menta-
lidade no povo brasileiro no sentido
de moralidade e de reconhecimento do
mérito.

O DASP é pois uma revolução em mar-
cha. A êle ficar~ devendo'o pais urna
das maiores contribuições à unidade na-
cional, atrav~s da obra de sistemati-
zação dos meios de ação da administra-
ção pÚblica. Seu exemplo e suas lições
vão se ampliando a todos os pontos do
territ~rio nacional, e creando, atra-

"Lembre-se di~riamente desta verda-
de simples: "Quem negligencia o trei-
namento do seu ~or?O neg:igencia a
saúde do seu pais •
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A Dioisão de Aperfeiçoamento do Departamento Admi-
nistrativo do Serviço Público, cumprindo o seu programa
de realizações, acaba de lançar a Campanha do Aperfei-
çoamento Físico do Servidor do Estado. Das grandes ini-
ciativas que dêsse órgão, sob a direção concienie do Dr .
Mario de Brito, têm partido, esta é das que merecem o irres-
trito apôio de quantos desejam a prosperidade do Brasil.

Segundo estatísticas que lemos em interessante' artigo
do Pro] • 1nezil Penna Marinho na "Revistado Servico PÚ-

blico", podemos estimar em 1.008 .000
horas de trabalho perdidas anual-
mente, só no Distrito Federal, pelos
servidores do Estado que faltam por
motivo de doença. O equivalente em
cruzeiros chega quase a dez milhões,
o que nos alarma pelas assombrosas
proporções de que se reveste o pro-
blettu», Qualquer (mportância que se
inverta no sentido de prestar melhor
assistência ao servidor público, pre-
servando-o da doença e não procuran-
do curá-to, iS'erá largamente com-
pensado pelos resultados que «doi-
rão dêsse emprego de capital, que,
redundando no benefíéio individual
de cada funcionário, beneficia tôda a
coletividade e contribui para o pro-
gresso do Brasil.

A Semana do Aperfeiçoamento
Físico do Servidor do Estado, institui-

da pela Divisão de Aperfeiçoamento do D.A.S.P. e que
transcorrerá de 23 a 30 de outubro, tem por [inalidaâe
criar uni ambiente favorável a prática dos exercícios [i- ' I

sicos, de modo que los servidores sejam a éles levados
espontaneamente, por inierêsse próprio e conciente, pelo
prazer que decorre da realização dos mesmos. Nada po--
derá ser imposto; é preciso antes criar ;~imamentalidade
propícia de maneira tal que o funcionário compreenda
a 'necessidade que seu organismo tem de atividade física,
que compense a sedentariedade de seis ou oito horas, sen-
tado a uma secretária ou de )pé num balcão ou tecnígrafo.

A Semana da Campanha do Aperfeiçoamento F'ísic'o
do Servidor do Estado culminará corn a 'reolizaciio da '
I Olimpíada dos Servidores Ciois do Brasil, magnífico es-
petáculo de congraçamento nos (campos, desportiuos da
imensa classe que tem a seu cargo administrar os negó-
cios do País.

"Educação Física" se' congratula com a Divisão de
Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do' Ser-
oiço'Público e formula os votos de maior êxito para a Cam-
panha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado,
a qual empresta a sua mais irreetritasolidariedade ,
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Concurso de· Cartazes para a
Ccmpanho do Aperfeiçoamen-
to .Físico do Servidor do Estado

a) - idéia: até 40 pontos;
b) ----:-técnica de execução: até 40 pontos;
c) - legenda de livre escolha do candidato: até

20 pontos.

6. Os trabalhos classificados com mais de 60 pontos
concorrerão aos prêmios, que serão os sequintes:

1.0 lugar: Cr$ 1.500,00
2.° lugar: Cr$ 1.000,00
3.° luqor: Cr$ 500,00
, 4.° a 6.° lugares: Menção honrosa.

7. Os mitores dos trabalhos' premiados perderão.
todos os direitos sôbre os mesmos.

8. Os cartazes inscritos serão, exibidos em exposi-,
ção que, para êsse fim, a Divisão de Aperfeiçoamen-
to organizará especialmente.

9. Quaisquer outros esclarecimentos sôbre o con-
curso poderão ser obtidos na Secção de Intercôrnbíodo
Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento, (Edifício
da Fazenda, 7.°, sala 746), das 11 às 17 horas, exceto
aos sábados.

D. A. do D. A. S. P., 30 de agôsto de 1944.

, I

1. De' ordem do Sr. I?iret~r da Divisão de' Aper-
feiçoamento, faço público que .estôo abertas,' da data
desta publicação até às 18 horas de 10 de outubro pró-
ximo, as inscrições para o concurso de cartazes para a
"Campanha do Aperfeiçoamento Físico do Servidor do
Estddo" .

2 . Os cartazes' deverão evidenciar os efeitos be-
néfi€os que os exercícios físicos proporcionam, estímu-
londo sua prática metódica e constante. ,

3 . As inscrições serão dos trabalhos e não dos
autores; cada trabalho gerá assinado por pseudônimo
e deverá ser entregue 6 Divisão de Aperfeiçoamento
nó &to da inscrição, acompanhado de um envelope fe-
chado contendo as seguintes informações: nome, re-
sídêncíc, nacionalidade, estado civil, profissão e pseu-
dônimo adotado.

. 4. Só serão submetidos a julgamento os cartazes
que apresentruem as seguintes características:

a) - dimensões: 30x40 cm., excluindo a margem;
b) - côres: preto e branco;
c) - inscrição na parte inferior, à esquerda:

"D. A. S. P. - Divisão de Aperfeiçoamento";
d) - pseudônimo na parte inferior, à direita.

5. O iulçromento obedecerá ao seguinte critério:
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Campanha Louvável e Oportuna
o D. A. S. P. conseguiu impor-se à consideração

geral dos brasileiros pela inflexibilidade com que vem
procurando dar eficiência aos serviços públicos e au-
mentar seu rendimento. Mal compreendido, a princí-
pio, pela necessidade que teve de imprimir novas dire-
trizes principalmente aos processos de admissão de
funcionários, contrariando, assim, interêsses pessoais e
mal dispondo contra si um grande número de candi-
datos a pensionistas do Estado que viram fracassar
seus projetos, hoje, todos fazem justiça ao seu labor
e reconhecem o mérito dos seus sistemas de seleção,
orientação, fiscalização e aperfeiçoamento.

Um dos aspectos mais interessantes de suas ativi-
dades está na maneira de· obter a colaboração até
mesmo de elementos estranhos aos seus quadros, para
solução dos problemas que lhe dizem respeito. São
do conhecimento público os objetivos e os resultados
dos seus concursos de monografias, cuios idéias, quan-
do aproveitáveis, encorporam-se aos programas de
suas realizações.

A administração da educação física em muito se
tem beneficiado, ao que sabemos, com êsse método
estimulante de colhêr sugestões. Além da aceitação
do inspetor especializado, conseguidci: há mais de dois
anos, e da seleção que vem sendo feita para admissão
dos- serventuários dessa série, conta agora mais uma
apreciável conquista com a recente inclusão de uma
parte especial no programa para o concurso de técni-
cos de educação, a realizar-se pràximamente. Deve-
lhe também, embora indiretamente, o reconhecimento
do papel reservado à prática dos exercícios físicos na
formação das sociedades modernas, fato que se com-
prova pela importância dispensada ao aperfeiçoamen-
to físico do funcionário público, que conquistou um .
item destacado no art. 219 do Decreto-lei n.? 1.713 e
vem sendo assunto debatido, em vias de execução
com o "Plano" elaborado pela Divisão de Aperfeiçoa-
mento, a ter início na "Semana do Funcionário Públi-
co", de 23 a 30 do corrente mês de outubro.

Uma parte dêsse plano, de aparência mais re-
creativa, foi confiada à A. S. C. B. e compreende, em
primeiro lugar, a reorganização da mesma entidade
tendo como base a constituição de um "Conselho de
Representantes" composto de elementos de todos os
Ministérios; prevê a divulgação dos estatutos e da

organização do Departamento de Ginástica e Despor-
tos, além de um programa de atividades ulteriores com
sequência predeterminada, desde a ginástica e OiPren-
dizagem de desportos individuais e coletivos até a ins-
tituição dos "Jogos dos Servidores Civis do Brasil" .

I

A outra parte, de maior responsabilidade, mais
objetiva e, provàvelmente, de resultados mais positi-
vos, a Divisão de Aperfeiçoamento reservou-a para si
mesma. Consiste numa campanha preliminar de pro-
paganda, por todos os meios: rádio, cinema, imprensa,
palestras, conferências, cartazes, etc., com o fim ele
desfazer prevenções e colocar o funcionário num am-
biente espiritual que o leve a entender que o rendimen-
to de: seu trabalho, sua saúde, 'seu bem estar, depen-
dem muito dos cuidados que prodigalizar ao seu cor-
.po, impondo-lhe exercícios físicos adeqUados à sua
idade, as suas condições fisiológicas e ao seu gênero
de trabalho.

Posteriormente serão criados cursos de aperfei-
çoamento físico, tendo em vista atenuar anomalias
moríolócncos ou funcionais, melhorar as condições ge-
rais do organismo e desenvolver certas habilidades
motoras.

o "Plano", está àtimamente delineado. "Revista
Brasileira de Educação Física" oplcude-o sem restri-
.ções e lhe dará tôda a cooperação que estiver ao seu
alcance.

Isso, contudo, não impede que se manifestem re-
ceios quanto à execução, que precisa ser orientada
com muita segurança, principalmente na parte que
toca à A. S. C. B., sujeita, pela mentalidade futebolís-
tica de nossa gente, a resumir suas atividades despor-
tivas em recreação passiva e espetacular, com a cria-
ção de um novo calendário de jogos, do que resultaria
somarem-se mais algumas horas às que muitos funcio-
nários já desperdiçam, nas repartições, em discutir os
ioços do dia anterior. Preocupações _semelhantes po-
derão existir quanto à possibilidade de se encherem
as tabelas de diaristas com craques do desporto bre-
tão, que não consigam contratos nas equipes de pro-
fissionais dos nossos clubes.

Nós, porém, confiamos na idoneidade àc: A. S.
C. B., na vigilância do D. A. S. P.
panha promovida pela sua D. A.
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VIII) - Distribuição de textos pa-

ra propaganda radiofônica e pela

Imprensa;

de Aperfeiçoamento Físico

Ill) - Exposição dos cartazes
inscritos, durante a Semana do
Aperfeiçoamento Físico do Servidor
do Estado;

IV) =: Impressão e distribuição
,de cartazes pelas repartições públí-
cas e pontos principais da cidade,
alusivos à Campanha do Aperfei-
çoamento Físico do Servidor do Es-
tado;

V) - Realização de conferências

durante a Semana do Aperfeiçoa-
mento Físico do Servidor do Estado;

VI) - Distribuição da monografia,
impressa sob os cuspícíos da Divi-
são de Educação Física do M. E.
S., "O Aperfeiçoamento Físico do
Servidor do Estado e a sua influên-
cia no rendimento do Serviço PÚ-
blico", de autoria de Inezil Penna
Marinho e Paulo Araújo;

VII) - Distribuição entre os ser-
vidores públicos do opúsculo "Saú-
de pela Educação Física", organiza-
do pela Divisão de Aperfeiçoamen-
to e' impresso pelo Serviço de Do-
cumentação do D. A. S. P., no qual
se contêm vários conselhos úteis à
saúde e uma' série de exercícios fi-
sicos:

Oivisão ,à~Áperfeiço~entO' - D. 'l'-... ;). P.

do Servidor' do Estado"

IX) - Realização, com o COJflcur-,

so da Divisão de Cinema do D. I.
P., de uma reportagem cinemato-

gráfica sóbre o aperfeiçoqmento Ii-

sico do servidor do Estado;

X) - Idealizoçãó e regulorn/i'lj

ção dos Jogos dos ser'~'d,)f0'>
do Brasil, â serem reali-d0.~ •

patrimônio da Associaçã ,-'-

vidores Civís do Brasil. \~~.

Do programa elaborado, .~ ~l~

grandiosa e imponente de tôdas as
atividades é, sem dúvida, a reali-
zação dos Jogos dos Servidores Ci-

vís do Brasil, de cujo assunto nos

ocuparemos especialmente, em eu-

tro local desta Revisjo.
A. Dívisdo de Ave; leiçoamentél do

Departamento Administrativo do
Serviço Público está, pois, de poro-

bens pelo êxito alcançado com as
suas iniciativas e a Revista Brasilei-
'ra de Educação Físí xr se sente or-

gulhosa por smpresra ., :;11" cola"

boração a trabalho de tão &~3-vo:das.

finalidades.

A.Divisão de Aperfeiçoamentô do
Deportqmento .Admin.istr~tivo _ do

Serviço >Público~ ~.;.~ d1re:çãô d~
DI. Mano de . ' ~1berc'4i recdi-
zor no ano de 1844 intenso., compc-
nho no. sentido de incentivar e assis--
tir ao aperfeiçoamento físico cio ser-
vidor do Estado. As medidos to-'

modos para a execução de seu pla-
no, cuidadosamente elaborado, de-
notam o acêrfa,~m que está o pro- .
blema 8ncaraqf ~C}0 se twtQ de
impor ao sêt. "JÚblico isto ou

, \

aquilo, mas uê"ctti um ambiente
favorável à prática~~s exercíciqs
fí~icos de modo' tal que a êles se
entregue voluntoriornente.

'Sintre aSI providências ,tomadas
pela Divisão de Aperfeiçoamento
do D. A. S. P. figuram as sequín-

\'

tes:

1) - Instituiç~: ,,," Semcmcr de
Ap@ffeiçoamento~iClO' do Servidor
do Estado, de 23 a 38 de outubro;

lI) - Realiz.ação de um concurso
de cartazes:" destinados a "eviden-

dar os efeitos ben4ficôs que bs
exercícios físicosi!o~tell'cionam, es-
timulando sua~, - ~metódica e
constante"; ,,"" ~

",

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
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OUTUBRO DE 1944

Saúde Físicapela Educação (*)
(Conteíbuição da REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
FíSICA à Campanha do Aperfeiçoamenrto Físico do Ser-
vidor do Estado, promovida pela Divisão de Aperfeiçoa-

mento do D. A. S. P.)

Apresentação
Paulo Araújo ,do Ministério da Educação e Saúde, o sr.
Qtadlio da Silva Braga, do Clube Gínástíco Português,
Miss Lois M. Williams, do Instituto Brasil-Estados Unddos,
e a prof. Ana Maria Hees - nos aj udaram a coligir.

Quisemos que tais conselhos e sugestões abrangessem
todos 'QS tópicos importantes de um programa de aperfei-
çoamento risíco ~ é por isso que o folheto se reporta a
exercícios, jogos, atitudes e alimentos. Não quisemos in-
sinuar spenas IÜU tão somente aconselhar em termos va-
gos. Apresentamos sugestões exsquiveis e aconselhamos
normas praticáveis.

É claro que reconhecemos no folheto um caráter mui-
to elementar. Mas fizêmo-Io assim de propósito, porque,
se êle ·j,evia ser completo, precisava ser simples para atin-
gir' sua finaltdade. Só podíamos conseguir isso, ao lançar
uma campanha educativa, se começássemos pelos aspectos
realmente preliminares que o assunto oferecia. Êst.e fo-
lheto é assim, uma primeira etapa, Q marco inicial do pla-
no que pretendemos desenvolver visando estimular o ser-
vidor do Estado na defesa de um dos grandes fatores de
sua eficiência - a saúde

Não acreditamos que haja alguém que discuta 'a utili-
dade da campanha iriiciadsx Haverá alguns que porão em
dúvida sua oportunidade. E muitos outros que criticarão
a maneira que escolhemos para realizá-Ia. Contamos com
tôdás essas restnções. Mas, por pequeno que seja o provei-
to real que dela resultar, será sempre um índice de que
estamos no rumo certo. Que o reconheçam os homens de
boa-vontade.

6 papel dos exercícios físicos na defesa e 'conservação
da saúde e das energias. orgãnícas.tem sido tão salientado
e é já tão compreendido que não cabe nos restritos limites
desta apresentação razer sua apologia. Todos sabemos
que devemos e porque devemos consagrar alguns minutos
diários à prática regular da educação física. Seria ocioso
repetir aquí os argumentos que nos levam a tal conclusão.
Nem convém demorar, também, na apreciação das inúme-
ras razões que, na vida quotidiana, nos fazem relegar a
um plano secundário, ou mesma riscar de nossa lista de
obrigações diárias esta prática tão simples e tão benéfica.
Temos deveres e compromisso-s de tôda ordem, que nos
ocupam cada minuto, numa í.irania a·que ·l1€mprocuramos
fugir. Tudo se nos afigura inadiável e imprescindível
e gastamos nossas fôrças e energias tentando correr mais
que os ponteiros do relógio; num afã que nem sempre nos
permite realizar, num dado tempo, tudo o que havíamos
planejado, mas que, é certo, nos esgota e aniquila. Não
reagimos contra a tirania das obrtgações nem contra a
falta' de tempo, porque seria trabalho inútil. Mas pOde!
mos, "sem grande sacrifício, lutar contra o aniquilamento
de nossas energias físicas e retardar o desgaste da máqui-
na que é o nosso corpo. Para. isso teremos apenas que assu-
mir umat nova obrigação, o que, evidentemente, não será
difícil para os ocupados homléns e mulheres do século XX,
por demais habituados a encargos e compromissos. Tere-
mos que nos' decidir, firme e resolutamente, :2.\ praticar
exercícios físicos. Devemos nos convencer de que, assim
como precisamos comer, dormir e viver limpos e asseia-
dos, precisamos, igualmente, dedicar alguns minutos, um
quarto de hora, cada dia, à prática metódica de determi-
nados exercicios, que nos darão mais saúde e mais energia
e que nos poderão prolongar a mocidade e a vida.

O Departamento Administrativo do Serviço Público,
preocupado com todos Os aspectos do problema da metho,
ria do elemento humano a serviço do Estado e convencido
de quev adnda nesse campo, a ação persuasiva da educa-
ção é o melhor elemento de que poderia lançar mão, in-
cumbiu a sua Divisão de Aperfeiçoamento de organizar
um plano de propaganda educatíva do aperfeiçoamento
físico dos servidores públicos, em que se ressaltasse não
o .valor da saúde, que é óbvio, mas a Importância de al-
guns hábitos que a podem preservar. Divulgamos nêste
folheto a primeira série 'de sugestões e conselhos que co-
nhecidos técnicos em educação física - o sr. Osvaldo. Di-
níz' Magalhães, do D. 1. P. e da Ráddo Naeíonal, o dr.

Mário P. de Brito

OS EXERCíCIOS FíSICOS SÃO NECESSARIOS
A TODOS

O desenvolvimento do corpo humano, nas fases de
crescimerrtb.Ie o funcionamento die seus órgãos e funções,
durante tôda a existência, dependem essencialmente da
sua rnovímentação •

Movimento é vida.
Da mesma forma que se pode dizer que a estrutura

de um órgão vivo determina a sua função, pode-se afirmar
também que, a função modifica essa estrutura, o que jus-
tífica plenamente o célebre atorísmo : "a função faz o
órgão".

Na infância e na adolescência, fases da vida que se
caeactertzam, pelo fenômeno do crescimento, observa-se
como necessidade biólogica, uma enorme capacidade de
movimentação. A atividade física influe, notavelmente,
no desenvolvimento corporal e psíquico da criança e do
jovem.

"Não pode haver cérebro eficaz em corpo mofino." (Afranio Peixoto).
"Campanha de Aperfeiçoamento Físico' do Servidor do Estado - Divisão de Aperf. - D.A.8.P."

(*) - Reprodução especíalmente autorizada pelo Di-
retor da Divisão de Aperfeiçoamento do D. A. S. P.
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Na idade adulta deve-se prooprcíonar aos indivíduos,
possibilidades de praticarem exercícios físicos, procurando
movímerrtar Osgrandes músculos, o que, além de ser exce-
lente recreação, concorre para uma verdadeira higiene
mental,

Os adultos, em. geral, ressentem-se da falta de exercí-
cios, porque os interêsses profissionais de quase todos os
obrigam, a uma vida sedentária.

Isso constitui verdadeiro perigo para órgãos de impor-
tância vital, como o coração, por exemplo, sõbre o qual os
hábitos sedentários teem efeitos maléficos muito acen-
tuado,

ÊSEleórgão, entretanto, é fortalecido com o desenvol-
vimento equíltbrado dos rrsúsculos .toráxícos. Animais de
uma. mesma espécie diferem notàvelmente quanto ao vi-
gor cardíaco, conforme vivam nas matas ou em ambiente
domésticos: ?S primeiros, 'para provarem a sua subsístên-
cia e manterem-se vivos, precisam utilizar constantemente
seus músculos, nas inúmeras peripécias da vida das sel-
vas, fazendo com que apresentem um coração potente e
capaz de aguentar grandes esforços; já os segundos são,
via de regra, portadoras de um órgão propulsor débil, por-
que seus músculos nunca, ou q-uase nunca; intervêm em
exercícios ou ações íntensas.

Os pulmões também se ressentem muito da falta, de
exercícios. A -atividade física intensa dietermina, da parte
de tôdas as células do organismo, a necessidade de maior
quantidade de oxigênio. Êsse gás chega à íntímídade dos
pulmões no ar inspirado e, ao nível dos alvéolos, passa ao
sangue, que o distribue por todo o sistema vascular. A
atividade física determina a intensificação dos movimen-
tos respiratórios, que se tornam mais frequentes e profun-
dos, mercê do ar trazido b. circulação, num volume nunca
atingido em condições de repouso. Isso tudo concorre
para maior desenvolvimento pulmonar, melhor realização
das funções orgânicas e regularização dos desvios da nu-
trição.--Todos os músculos, como é fàcilmente compreensível,
sofrem dtretamente com a falta de exercícios e convém
assinalar que a musculatura do organismo intervém, de
maneira marcada, na manutenção da postura erecta do
corpo.

--Manter corretamente a postura erecta do corpo, em
marcha, de pé ou sentado, tem importâncía muito maior
do que se poderia imaginar. . As vantagens decorrentes
dessa atitude oferecem aspectos muito significativos e di-
versos, aifetam, quer no fisico, quer no moral, quem a
possue.

A necessidade dos exercícios físicos aumenta, cada vez
mais, com os requintes crescentes da civilização. Hoje,
mais do que nunca, as máquinas fazem o trabalho que
dantes era feito pelos músculos.

'I'ôdas as pessoas devem procurar conseguir um desen-
volvimento físico que proporcione: fortalecimento dos
músculos do tronco, para permitir uma postura correta e
prevenir a ptose (quéda) de certas vísceras; fortalecimen-
to dos músculos do 'dorso e dos membros inferiores, para
garantir faclltdade de movimentos e possíbílidades de
marchar, correr, saltar etc.; fortalecimeríto dos músculos
dos membros superiores, para assegurar desembaraço e
elegância nos gestos e fôrça para manejar um bastão de
golf, ou uma raquete de tênis, para arremessar 'uma bola,
remàr, nadar ou controlar um cavalo.

Os efeitos benéficos dos exercícios. físicos podem ser
resumidos da segumte maneira:

DE C ÇAO FíSICA

1. aumento da circulação do sangue, melhor alímen-
tação dos tlecidos, completa remoção dos detritos
orgânicos, distribuição das secreções internas;

2. aumento da atividade respiratória, maior oxígê-
nação do sangue e dos tecidos, maior eliminação
de gás carbônico. Cabe frisar que o aumento da
ativid:alde puímonar, tão somente, por meío dos
chamados "exercícios respiratórios", não deterrm-
na os 'efeitos citados. Êles só são conseguidos
quando o trabalho muscular torna Osmovimentos
respíratórtos mais frequentes e amplos;

3. :equilíbrio das funções orgânicas, completa elimi-
nação dos detritos através dos orgãos de excre-

çâo: rins, pulmões, intestinos e pele;
4. digestão mais perfeita: assimilação acelerada e

nutrição melhorada;

5. equilíbrio. da atividade nervosa.

O exercício físico estimula o crescimento, principal-
mente pela ação sôbre vas glândulas endócrinas, corrige
deficiências e deformidades orgânicas, gera coordenação,
disciplina e maior rendimento do trabalho muscular, pro-
move o desenvolvimento harmonioso do corpo, proporcíó-
na maior resistência às doenças etc.

Homens e mulheres de tôdas as id:rudesbenef'ícíam-se
extraordínàríamente com a prática de exercícios físicos.

SAÚDE INDIVIDUAL - EXAMES MÉDI~OS
PERIÓDICOS

No capítulo anterior vimos os benefícios que os exer-
cícios físicos proporcionam. Entretanto, é preciso' dizer
que sua prática ilimitada e írrestríta não PQdf! ser geval.
Existem contra-Indícações absolutas (doentes recolhidos
ao leito, as vítimas de traumatísmos graves, os portado-
res de doenças agudas séries, os tuberculoses graves, etc.) ,
e relativas (doentes de areccões do aparelho locomotor -
paralisias, atrorías musculares - portadores de deforma-
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ções da coluna vertebral e dos membros, portadores de
afecções dos aprelhos digestivo, circulatório, respiratórío,
gênito-urinário, etc.),

BOA ATITUDE - MA ATITUDE

É de capital importância para a saúde integral a con-
servação de uma boa atitude.

Um homem. "bem pôsto" dá sempre uma impressão
de harmonia, equilíbrio, confiança, em si e tem, prová-
velmente, rôrça, coragem e sereníoade para enfrentar a
vida e os seus precalços.

A boa atitude tem decisiva íntluêncía sôbre o equílí-
brio funcional e orgânico, porque favorece a harmonia das
funções vitais.

A má, causa enfraquecimento 'e deslocamento dos ór-
gãos, dando lugar a inúmeras perturbações orgânícas. As
ilustrações ao lado demonstram a diferença entre as duas
atitudes:

As 'pessoas de vid,a sedentária, isto é, a maíorra dos
habitantes dos grandes centros, gabinetes, repartições,
etc., que, além de passarem muitas horas sentados, evitam
sístemátícamente as camínhadas e os 'exercícios, por mais
leves ou fáceis que sejam, são as pessoas que mais sofrem
a consequêncía dêsses hábitos, muitas vêzes péculiares à
vida moderna.

A má atitude, em geral,' é resultado de influência do
meio ambiente 'e como tal passível de ser corrlgída ou
dítícada , .

Os tipos' de má atitude podem ser resumidos do se-
guinte modo :

,

/

Fig. 1 - Bôa atitude Fig. 2 - Má atitude

,
I

1. Ombros redondos
(as costas recurvadas)

Fig. 3

Na figo3 pode-se verificar essa anormalidade, tão pre-
judicial e que limita a ação dos músculos respiratóriOs,
pela atrofia natural da caííxa toráxica. Outras consequên.,
cias se fazem sentir: mau funcionamento dos' intestinos,
relax amento dos músculos abdominais, dímínuíção da

I •
pressão Intro-abdominal, ptóse d'alsvísceras, etc.

- 2. Cabeça inclinada para frente

Defeito caracterízado pela acentuação exagerada de
tôdas as curvaturas normais da coluna vertebral.

. Fig. 4'

Quase sempre resulta de ocupações sedentárias, em
que o indivíduo precisa ler ou escrever durante muitas
horas, sem uma perfeita adaptação de luz, mesa e assen-
to. Nesta posição viciada tornam-se relaxados os mús-
culos posteríones do pescoço e defeituosa a parte superior
da coluna vertebral. (Fíg. 4) .

"Até al têmpera de caráter se faz pelo exercício cor poral." ,(Afranio Peixoto).
"Oampanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Divisão' de Aperf. - D.A.S.P."

•...........................................•...... ,-,.,.._ : ~,_ :~.~:' .,,................................•....•..•...••................................................................................................................................................................... - .
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3. Ombro caído

Desnívelamento dos ombros .causado pela curvatura
lateral acentuada de coluna vertebral, acompanhada às
vezes de rotação. Há quem localize a origem dêste defei-
to na Infância, pela racítídade que têm as crianças de se
adaptacem a qualquer posição que lhes é impostat pelos
pais; que em geral não têm um conhecimento razoável
dêstes assuntos. Há aiI1Jdalquem creia que o defeito decor-
re do uso demasiado da musculatura de' um dos lados do
tronco.

Vejamos agora as quatro posições mais comuns do
corpo humano, nas quais os indivíduos passam' '9; maior
parte do seu tempo. Elas são importantes, pela influência
que exercem sôbre a saúde.

Eí-Ias: deitada, sentada, de pé, caminhando.
f

Deitada: quando o corpo estiver em repouso nessa
posíçâo.jé aconselhável o relaxamento completo de todos
os músculos.

Sentada: a vida moderna muitas vezes obriga o mdí.,
víduo a passar grande pane do seü tempo sentado e con-
vém acentua); que tal posição. oontribuí para o enfraqueci-
mento dos músculos que mantém o' corpo na posição ereta.
O indivíduo deve, por isso, sentar-se bem firmemente
procurando manter o tronco rua posição vertical. (Fíg. 5) .

Fig. 5

De pé: esta posição é fatigante, quando se permanece
imóvel e é sabido que os soldados muitas vezes sofrem de
vertigem, quando nela têm de permanecer parados, du-
. rante ~uíto tempo. Na atitude adequada os pés devem
ficar absolutamente paralelos, o pêso do corpo igualmente
dístríbuído entre os dois e rírmemente retraído o abdô-
mem. Esta posição correta facilita e melhora a circulação
geral, o que aumenta a resistência à fadiga. ,

Caminhando: maiores cuidados devem ser dados pelos
íntsrutores de ginástica à maneira correta de andar ou ca-

minhar. Os meios de trans ._ e e
dadecte locomoção mais rápida de ra o -
reduziram, sobremodo, a oportunidade da prática deste
agradável exercícío. A marcha é, naturalmente, o exercí-
cio mais completo, porque solicita todo o corpo e é tão
importante a posição dos-pés como a das outras partes do
organismo. Os pés devem memter-se paralelos, com am-
pla flexibilidade e suportando igual pêso ; o abdômen re-
traído, '3.1 cabeça erguida e os ombros e a cintura em linha
reta vertical. .

A GINÁSTICA BENEFICIA AS FUNÇÕES ORGANICAS
DA MULHER

As transformações de menina para moça teem início
geralmente aos onze anos; um pouco mais cedo em climas
quentes e mais tardé em climas temperados. O desenvol-
vimento fisiológico completa-se entre 13 e 15 amos, porém,
as reações psíquicas manifestam-se até bem mais tarde.

Um característico importante dessa época é o apare-
cimento das menstruações, que constituem uma função
normal de certos órgãos femininos. F"", porém muitas
mulheres que apresentam menstruação muito longas,
acompanhadas de dores e cólicas.

A diminuição dia capacidade de trabalho por testas
causas tem sido um dos argumentos maíís fottes contra o
emprêgo da mulher em igualdade com o homem.

Podem entretanto ser removidas as causas dêsses ma-
les, desde que não se trate de sério defeito orgânico. Se
as dores, cólicas etc. não desaparecem após certo tempo de
um regime conveniente de exercícios, será aconselhável
então, consulter um especialista.

Muitos preconceitos errôneos existem ainda, sôbre o
assunto. Um dos mais enraizados é o de considerar a
menstruação uma doença e o período de sua duração uma
época em que os hábitos normais de vida devem ser alte-
rados. Isso é um grande absurdo e tem contribuído' para
a depressão moral que muitas mulheres experimentam du-
ran te a menstruação.

É sabido que as regras dolorosas e as constipações
muitas vezes são companheiras e que a cura de um não
raro acarreta a cura da outra.

Contribuem bastante para essas perturbações, as rou-
pas apertadas e os sapatos de salto al.to, que causam in-
clinação da bacia, prejudicando o funcionamento dos
órgãos dessa região. Não há, porém, razão para sse sacri-
fício, porque a moda é muito amiga da mulher, inclusive
da mulher que trabalha, criando. modelos bonitos e prá-
ticos de costumes e vestidos esportivos, sapatos cômodos
etc., vísamdo assegurar, ao mesmo tempo, o bem estar e a
elegância.

Deve-se ou não se deve praticar exercício durante o
período da menstruação? Não há nenhum inconveniente
nessa prática, para a mulher habituada, segundo a opinião
de afamados médicos e julgando também pelas respostas
obtidas em inquéritos entre mulheres que se dedicam a
esportes e ao atíetísmo. Entretanto, para as que iniciam
a prática da ginástica são indicados, nesses 'dlitas,os exer-
cícios mais leves de braços eper,nas e Os que estimulam
a respiração e a ação do diafragma.

Os resultados obtidos com a ginástica, em casos de
regras dolorosas, são surpreendentes: normalização da
função, diminuiçãd das dores 'e maior bem estar geral.

,O exercício é, pois, meio eficaz de tornar e conservar
a mulher sadia e bem disposta. Praticado com perseve-
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rança, é o modo seguro de obter-se graça e a elegãncía
que só possue quem domina perfeitamente os seus mus-
CU10S. É en:(iril., tão necessário como a alimentação e o
S0UO.

. EDUCAÇAO FíSICA E MATERNlDADE

Cabe sempre à mulher uma enorme responsabíltdaôe
na preservação do vigor das futuras gerações. ,Não há ta-
refa mais ímportante e digna da mulher e, certamente,
não há felicidade maíor para ela, do que ser mãe.
. Ehtretrunto, para cumprir bem sua missão, a mulher

deve cuidar de sua saúde, sob todos os pontos de vista,
-e essa grande responsabilidade exige cuidados desde mui-
to cedo. Moças saddas tornam-se mães sadias e desde a
infância ,aimulher precisa de educação física, meio eficaz
de conseguir um alto grau de perfeíção no .funcíonamen-
to de todos 015 seus órgãos.

O parto exige da mulher saúde e resistência. Durante
os meses da gravidez tôdas as funções orgânicas se adap-
tam às necessidades do novo ser que se está formando.
Trur~fa dobrada recai sôbre essas funções, notadamente
sôbre a respiração, a digestão e o sistema nervoso. A mu-
lher grávida !pode e, mesmo, deve praticar exercícios le-
ves.É aconselhável no entanto, moderar-Ines o rítmo, e
à medJida que a gravidez avança, deixar de lado alguns
deles. Exercídos violentos, de movimentos bI1USCOS, tais
corno jogos, bicicleta etc., devem ser evitados.

De modo algum deve a mulher permitir que a pregui-
ça lli domdne. É preciso reagir! Os efeitos benéficos da
ginástica são vaüosos e importantes: ,a assimilação do
oxigênio torna-se mais intensa, at musculatura da bacia
mais nexível, as pernas e os pés mais resistentes e ele-
gantes.

Caminhar ao ar livre e nadar em águas calmas são
práiticas muito recomendáveis.

São também indicados os exercícios de braços e per-
nas ,feitos em pé, e os respiratórios. Os mais fortes, que
visem ao tronco e à bacia, deverão ser pratícados, de pre-
ftuência, IlJ~ posições sentada e deitada.

ExeII1lplode alguns exercícios recomendáveis :
1) Sentada .apoíando aIS mãos lateralmente. Elevar

uma perna a 10 cm., torcê-Ia em tôda extensão em direção
à outna depois em sentido oposto. Fazer os movimentos,
cinco vezes com cada perna.

2) Ajoelhada, apoiando os ante-braços no chão, e a
cabeça sôbre as mãos. Aproximar os joelhos dos cotovelos,
demorando nessa posição alguns momentos, voltando de-
pois à posição inicial, afastando novamente Os joelhos.
Fazer os movimentos cinco vezes. .

3) Sentada, as pernas cruzadas. Estender· uma per-
na Iateralmente para então ajoelhar com o jgelho da per-
na flexíonada, Voltar à posição inicial e repetir o movi-
mento com a outra perna. Três vezes de cada lado.

4), Em decúbíto dorsal, os Joelhos flexíonados, Elevar
o tronco, apoiando-se somente na região dorsal e pés. Ao
elevar o tronco, inspirar pelo nariz, expirando pela boca
ao baixar o tronco.

5) Caminhar, apoiando prímeíro 80 ponta do pé, bai-
xando-o depois, num movimento de "cadeira de balanço",
até ao calcanhar.

6) Sentar-se, cruzar a perna esquerda sôbre 'aidJireita
e raeer.movímentos circulares com o pé esquerdo, em am-,,

bas as direções. Fazer cinco movíme -
ção. Repetir depois com o pé direito.

7) Sentar-se; colocando os pés sõbre um pedaç de
pano. Contrair os dedos, agarrando o pano e puxando-o
em direção aos calcanhares,

8) Andar sôbre os bordos externos 'dlos pés.

Há também exercícios indicados para o após parto e
que poderão ser praticados logo que haja consentãmento
do médico, os quais contribuirão grandemente para o res-
tabele cimento das formas normais da mulher.

ALEGRIA E BOM HlJMOR PELA ED>UCAÇAO FíSICA

Já teria o leitor experímerrtado pela manhã a sensa-
ção agradável de bem estar que provém de um corpo
sadio e de um espírito alegre, disposto a. enfrentar as la- r

butas de um dia de trabalho? Já sentiu um grande de-
sejo de realizar cousas, de cooperar para a solução de pro-
blemas, no trabalho e no lar, de ser útil a tudo e a todos?
Ou já se levanta indisposto, encarando as cousas com aze ,
dume, sem ânimo de cumprir a talrefa que o espera,
achando os companheiros de trabalho- Importunos, o ser-

viço difícil e ínterminavel, o chefe exigente e deshumano ?
Enfím, já 'sentíu todo êsse conjunto de aborrecimentos que
séestendem até o lar, e que o impedem de usufruir os pra-
zeres que êle lhe pode proporcionar?

Se responde arírmatívamente a estas últimas pergun-
tas, é porque não conhece o que é uma bôa saúde, adqui-
rida à custa do hábito de praticar exercíeíos físicos. :E:les
dão ao corpo boa circulação, flexlbílídade, agilidade, pos-

PENDE ~~~~Iconsidera o homem integral aquêle que tem: "Na harmoni~das funções - a saúde na harmonia
das fonnas do corpo - a beleza: na harmonia dos .sentímentos morais - a verdadeira bondade: e
na harmonia do intelecto '- a verdadeh-a: sabedoria!' .
. "Campanha de Aperfeiçoamento F!sico do Servidor do Estado - DiVisão de Aperf. - D.A.S.P," ~
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tura correta te aparêncla saudáve1. O leitor já imaginou
a satísfação que sente no convívio de pessoas que apresen-
tam tais condições? Vê-Ias é um prazer, e conviver com
elas torna a vida mais fácil e mais suave. A.dóse de oti-
mismo que trazem consigo comunica-se a todos, e provoca
nos companheiros o bom humor que tanto "a1judaa viver.

Por que não iniciarmos, Ihoje, mesmo 0, hábito de pra-
ticar exercícios físicos? Experimente ao levanrtar-se, díà-
riamente, quinze minutos de ginástica e verifique depois
se o resultado físico que obteve não lhe modificou a atdtu-
de no trabalho, com seus colegas. Ao ar livre, na praia,
dentro de casa, no quintal, na varanda, em qualquer pe-
queníno espaço que lhe sôbre aprenda a exercitar o corpo
e encontrar no exercício não só um estimulante para as
atívídades do dia de trabalho, mas, um dos prazeres mais
puros da vida.

Se os exercícios lhe parecêm fastidiosos, não os rea-
líze por uma indicação obrigatória, mas escolha um dos
jogos mencíonados adiante e pratique-o como verdadeira'
recreação. Estimulado pela vivacidade do jôgo, em flt'an-
ca camaradagem, sorrindo aos compaoheíros e às vezes
zombando de seus embaraços e dificuldades, o leitor será
levado a executar, com alegria, movimentos que, feitos em
outro ambiente, lhe pareceriam enfadonhos.

Entusiasmado pelo próprio [ôgo, pelo prazer do im-
previsto, da competição e da vitória, o leitor executará
nos vários jogos que adiante descrevemos os mesmos mo-
vimentos da ginástica sistemática, isto é, o movimento
de flexão do tronco que o [ôgo "Trincheira" exige; flexões
e distensão dos músculos requeridos no jôgo "Cobra vene-
nosa" 'e variados movimentos no de "Apanhar o lenço",
Unido pela camaradagem num ambiente ruidoso de risos e
de palavras amigas, o leitor sentirá como foram benéficos
os resultados que os exercícios lhe proporcionaram.

Faça, pois, exercício físico. E colabore para que os
seus companheiros também o façam.

ABDÔMEN VOLUMOSO

"

O tronco possue duas cavidades Importantes: toráxí-
ca e abdomínal. A primeira é limitado por paredes ósseas.
A segunda abdominal - tem também paredes sólidas
constituídas pelo pelvis (ossos da bacia) e pela coluna ver-

CA

tebral Iespinha. A pa! an _ E

cavidade abdominal são, porem ~ormadas e
moles, cuia resistência depende do estado do tecido m: --
cular que as protege. O diafrágma, músculo que regula a
respiração, separa as duas cavidades,

Na posição de pé, o pelvís suporta uma parte do pêso
dos intestinos, pêso que tende a fazer pressão sôbre as pa-
redes abdominais, projetando-as para a frente e para Os
lados. Os músculos abdominais suportam o pêso das de-
mais visceras, mas cedem à pressão intestinal, se não são.
devidamente fortalecidos pelo exercício.

A vida sedentária favorece a~trofia e a infiltração
. da gordura nos músculos abdominais, até fazer desapare-
cer a graça, a elegância e a harmonia das linhas do corpo,
que tão bem caracter ízam as belas esculturas gregas.

A falta dJe tonicidade da musculatura, abdominal de-
termina o transbordamento das vísceras da sua cavidade
e o ventre toma neste caso um volume exagerado, de feio
aspecto. O pêso do 'abdômen obriga o individuo a inclinar
o tronco para trás, aumentando a curvatura lombar e ra-
vonecendo o dorso redondo, por compensação, afim de
manter o equílibrfo da posição do corpo.

Ao efeito antí-estétíco que o ventre volumoso produz,
juntam-se as perturbações das funções respíratórías e as
dificuldades circulatórias dos vasos que irrigam as vísce-
ras, favorecendo, assim, a apalrição de varizes de hemor-
roidas: Os acidentes de hérnia são também mais fre-
quentes em indivíduos possid~res de paredes abdominais
enfraquecídas ,

As funções mecânicas da musculatura abdominal apa.,
recém reduzidas, sobretudo aquelas que devem agír em
combinação com o diafrágma: defeçâo, parto, espirro e
outras. Não são raros os casos de asfixia de pessoas ido-
sas, por falta de tonícídade muscular abdominal para ex-
pulsar as mucosidades acumuladas nos brônquíos, e a
consttpação intestinal ,crônica, agravada em indivíduos
que sofrem de ínsufíciêncía muscular da .parede abdo-
minal.

É necessário, portanto, daraos músculos abdominais
uma quantidade adequada de exercícios físicos, o que evi-
tará ou pelo menos reduzirá os' inconveniéntes enUITOO'ra-
dos linhas acima.

JOGOS RECREATIVOS PARA MENORES E ADULTOS

6s jogos cuias explicações seguem abaixo, requerem
pouco material e não exigem gramíde espaço. São dos que
despertam maior interêsse quando praticados por crianças
e adultos.

Não leia apenas! Experimente fazê-Ios com seus com":
panheíros de trabalho, nas horas de folg8J.

CADEIA

Formação - Os jogadores deverão ficar dispersos pelo
campo, à vontade.

Desenvolvimento - Dado o sinal, aquêle que foi indi-
cado para começar o jôgo correrá em busca' de um com-
panheiro, dar-Ihe-áa mão e assim Os dois, unidos, parti-
rão à conquista de um outro. Aquêles que forem sendo
apanhados, um a um, incorporar-se-ào ao grupo dos per-
seguidores, unindo as mãos em ríleíras, de modo que os
últimos a chegar ocupem sempre as extremidades. Corre-
rão assim, atrás dos que se acharem disperses. Os fugiti-
vos dlevendo evitar as extremidades poderão, contudo, pas-
sar por baixo dos braços dos outros jogadores. Pouco a
pouco irá diminuindo o número dos jogadores dispersos,
até que todos se unam em uma grande cadeia.
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CORRIDA CONTRÁRIA PORTEIRO

(aos pares) Material - Uma bola.
Formação - De mãos dadas, os jogadores formarão

um círculo. Afastarão o pé direito para o lado, manterão
firme o esquerdo, deixando um espaço à sua direita.

Desenvolvimento - Ao sinal, um chutará a bola com
o pé direito (batendo com o lado do pé), tentando fazê-Ia
atravessar o vão deíxado à direita de um outro compa-
nheiro. Êste impedirá a passagem da bola com o pé, chu-
tando-a para o lado oposto.

Faltas - Sérá eliminado o que deixar a bola através-
sar o espaço à sua direita.

Formação - Jogadores aos pares, de mãos dadas, for-
marão em círculo voltados para o centro. Fora ficará
um par.

Desenvolvimento - O par destacado andará' ao redor
do círculo, e, inesperadamente êste baterá em outro qual-
quer e sairá correndo. O par tocado correrá junto ao cír-
culo, em direção contrária ao primeiro, que irá por fora,
esforçando-se, cada qual, em chegar primeiro, ao lugar
deixado vago. O par que chegar por último recomeçará
então o jôgo escolhento um outro par, até que possa con-
seguir um lugar no circulo.

Neste jôgo os pares deverão conservar sempre as mãos
dadas.

TRINCHEIRA

Material - Uma bola.
. Formação - Os jogadores ficarão dispostos em cír-

culo, com os pés regularmente afastados, unindo o direito
e o esquerdo respectivamente aos dos vizinhos à direita
e à esquerda. Permanecerão com o corpo um pouco cur-
vado para a frente, mantendo as mãos sôbre os joelhos.
Ao centro colocar-se-à um jogador.

Desenvolvimento. - Dado o sinal a pessoa do centro
procurará fazer passar a bola entre as pernas das outras.
Estas o evitarão, ~mpurrando-a com a mãos, tomando, em
seguida, a primitiva posição.

Aquêle que deixar passar a bola substituirá o do cen-
tro que virá para o circulo.ou, conforme prévia combina-
ção .será eliminado. Dêste modo o círculo irá diminuindo
.até desaparecer.

APANHAR O LENÇO

Marcarão - Duas linhas paralelas, dístancíadas oito
a dez metros uma da outra, tendo entre elas e ao centro
um ponto marcado.

Material - Cêsto, garrafa, bola ou outro qualquer'
objeto e, um lenço.

Formação - Os jogadores formarão dois partidos dis-
postos em filei.ras atrás das linhas e se numerarão de mo-
do que os número 1 se defrontem em díagonal. Ao centro
ficará o cêsto ou bola, sôbre o qual se estenderá um lenço
aberto.

Desenvolvimento - O chefe gritará um número e os
jogadores que .o tiverem comerão para o centro. Terão
como objetivo apanhar o lenço e voltar à sua fila. QUlaJ.1-
do um .tíver apanhado o lenço, o outro deverá perseguí-lo
e tocá-Io, antes que êste consiga atíngír a fileira.

Pontos - Alcançará doís pontos para seu partido o
jogador que conseguir apanhar o lenço e voltar à fila sem
que o adversário o toque.

Em caso contrário, o jogador alcançado não fará pon-
to e o outro partido marcará um.

t Vitória - Ganhará o partido que, no tempo marcado,
izer maior número de pontos.

\

COBRA VENENOSA

Formacão - Os jogadores deverão conservar-se, em
c Cedo, de mãos dadas. Dentro dêle, traçar-se no chão
urr~'.CírCUlOde raio menor, o qual poderá também ser for-
ma o com umas seis ou sete garrafas., .

Desenvolvimento -;- Ao sinal, cada jogador puxará os
co anheíros aos quaís estiver dando a mão, tentando
faze~ com que êstes pisem em cima da linha ou dentro do
círc o por ela formado. Aquêles que assim fizerem
serã excluídos. (No caso co círculo ser formado por
garr ras, serão. excluidos. os que as derrubarem). A pro-
porç o que o numero de Jogadores for dímínuindo, deverá.
o chefe traçar uma circunferência menor.

A vítóría caberá ao Togador que se mantiver até ao
.fim. (Êste jôgo pode ser feito também com a eliminação
temporária isto é, o primeiro que errou voltará ao jôgo,
quando outro companheiro errar).

"FAÇA A SUA G,INÁSTICA'

Pelos artigos anteriores podemos verificar a grande
utilidade dos exercícios físicos para a conservação da saft-
de, principalmente se combinados com providências de or-
dem higiênica: e preventiva, tais como o exame de saúde
periódico, o exercício rigorosamente adequado para os ca-
sos individuais etc.

A ginástica metódica, feita díàríamente, é necessária
a todos - crianças e aduLtos de ambos os sexos - como
garantia. do crescimento bem equilibrado; perfeito funcio-
namento orgânico, obtenção de músculos e artioulações
vigorosos, agilidade, elegância, como forma, enfim, de as-
segurar saúde perfeita.

Além dos magníficos efeitos físicos, a ginástica pro-
porciona bom humor, disposição, otimismo, alegria, em
suma, o ambiente moral necessáeio a.uma vida sadia e efi-
ciente.

A parte do dia mais conveniente para a ginástica é
a manhã, antes do banho e da primeira refeição. Se tive-
rem d:e ser feitos em outras horas, os exerpícíos físicos, se-
jam quaís forem, devem sempre ser praticados longe das
refeições principais, pelo menos uma hora antes ou 2 1/2
horas após o almoço ou o jantar; a fim de evitar pertur-
bações da digestão e suas consequências.

O Iocaíl deve ser convenientemente ventilado, de modo
que a renovação do ar seja constante e satisfatória.

As roupas devem. ser leves e folgadas, de forma que
não dificultem os movimentos, nem prejudíquem.va cír-

I "t sôbre a fortaleza de seu povo. que repousam as bases de uma grande nação." (I. Marinho).
"Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Dívísão de Aperf. - D.A.S.P."
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culação sanguínea. O uso de sapatos leves, de borracha
ou couro, proporciona certo conforto. Entretanto, fazer
descalço a ginástica facilita aos pés ação mais ampla e
faJVorável.

O banho deve ser rápido e tomado logo após a gi-
nástica.

O banho ideal é o de chuveiro e água' fria: molhar li-
geíramente o corpo, ensaboar-se rapidamente e lavar-se
então, demorando o suficiente para completar a limpeza
do eorpo .

No inverno, a água pode ser tépida, aquecendo-se
apenas o necessário para evitar a sua friagem excessiva;
nos últimos instantes do banho, a água pode ser comple-
tamente fria. Enxugar o corpo com rapidez logo após Q

banho.
N,os primeiros d'ias de prática da+gtnástica é aconse-

lhável fazer levemente os exercícios, procurando bem com-
preender sua execução e sua rínaüdade, o que permitirá
seja tôda a série realizada com firmeza e desembaraço.

Fig. 1 - Posição firme: Cabeça erguída - Peito' sa-
liente - Costas rétas - Abdômen contraído - Braços
caídos naíturalmente - Pés paralelos ligeiramente afasta-
dos (5 cm.) .

'Fig. 2 - Marchar: Após manter-se alguns momentos
na posição firme, iniciar a marcha com o pé esquerdo, pei-
to sempre saliente, movimento dos braços, ritmo certo, pés

, apontados para a frente. Marchar um minuto ou pouco
mais.

Fig. 3 - Posição inicial: Firme (f'íg. 1) 1.0 Movimen-
to: Mãos aos ombros, cotovelos para baixo e peito saliente.
2.b Movimento: Braços estendidos na posição vertical, pa-
ralelos, mãos bertas. 3.° Movimento: Mãos novamente
aos ombros. 4.° Movimento: Posição firme. Realizar os
movimentos com enetgia. Fazer 6 a 8 vezes (24 a 32
tempo) .

F'íg , 4 - Posição inicial: Braços aos lados, mãos aber-
tas. Descrever círculos rápidos aos lados, i:n..açosestendi-
dos, partindo os movimentos dos ombros. Fazer 20 cír-
culos para fre'!lJte e 20 em sentido contrário.

E ED CAÇÃO

® ®

F'íg , 5 - Posição inicial: Firme, de pé. (fig. 1). 1.0
Movimento: Dobrar lentamente os joelhos, cabeça ergui-
da, costas retas, tocando o chão com as mãos. 2.° Movi-
mento: Valor à posição firme. Fazer bem lentamente 6 a
8 vezes (12 a 16 uempos) ,

F'ig , 6 - Exercício respiratório: 1.0 Movimento: Inspi-
rar profundamente pelo nariz, elevando a caixa toráxíea
e abrindo Os braços para trás, conforme a figura, 2.° Mo-
vimento: Expelir o ar pelo nariz ou pela bôca, voltando à
posição firme (fig. 1). Fazer 4 a 6 inspirações profundas,
preferindo ritmo lento.

Fif. 7 - Posição íníoíaã: De pé, mãos à nuca, confor-
me os traços. 1.0 Movimento: Inclinar lentamente o tron-
co à frente, conservando a cabeça e os cotovelos erguidos.
2.° Movimento: Voltar à posição anterior. Fazer lenta-
mente 6 a 3 vezes (12 a 16 tempos).

Flg , 8 - Posição ínícíal: Tronco na vertical, conforme
os traços cheios, mãos dadas acíma, braços, estendidos, pés
separados. 1.0 Movimento: _Inclinar o tronco para a es··
querda, cabeça entre os braços, sem levantar os calca-
nhares. 2.0 Movimento: Inclinar o tronco à díreíta, sem
parar na vertical, braços sempre estendidos. Fazer lenta-
mente 6 a 8 vezes (12 a 16 tempos) .

Fig. 9 - Posição ínícíal: De pé, mãos à cintura, con-
forme as linhas, pés separados. 1.0 Movimento: Inclinar o
tronco sõbre a coxá esquerda e tocar o pé esquerdo. Não
dobrar os joelhos nem levantar os calcanhares. 2.° Movi-
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mento: Voltar à posição inicial. 3.° e 4.° Movimentos:
Para o lado oposto. Fazer 6 a 8 vezes (24 a 32 tempos).

Fíg , 10 - Exercício respiratório. Repetir os movimen-
tos respiratórios, 4' a 6 vêzes, conforme as explicações da-
das. Fig. 6.

®

\

®
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Fig. 14 - hA bicicleta -:>e c "'"-
do corpo, palmas das mãos para baixo -oe
acima do abdômen, um dos joelhos mais dobrado. co s: r-
me -a rígura. Movimento: Descrever círculos com os peso
"pedaãando a bicicleta". Fazer 20 a 30 círculos com cada
pé.

F'ig. 11 - Posição inicial: Sentar-se no chão, abra-
çando fortemente as pernas dobradas. 1.0 Movimento:
Estender as pernas unidas sem arrastar os pés e 'alpoiar as
mãos no chão, atrás, levantando o peitó. 2.° Movimento:
Voltar à posição inicial, abraçando vígorosamenee as per-
nas. Movimentos bem destacados. Fazer 6 a 8 vezes (12
a 16 tempos).

Fig. 12 - Posição inicial: Sentar-se no chão .pernas
estendidas- e unidas, mãos apoiadas no chão, um pouco
atrás dos quadrís. 1.0 Movimento: Levantar Os quadris
conservaando-ss em apôío nos pés e mãos, conforme a: gra-
vura. 2.° Movimento: Sentar-se, lentamente. Fazer len-
tamente 6 a 8 vezes (12 a íe tempo) . .

Fig. 15 - Exercício respiratório: Repetir os movi-
mentos. respiratórios, 4 a {;vezes, conforme as expltcações
dadas. Fíg , 6.

Flg , 16 ---.:.."Tirar água do poço" - Posi.ção ímcíal :
Pés separados, tronco inclinado, braço esquerdo estendido,
mãos "segurando a corda". 1.0 Movimento: 'rrocar a po-
sição das mãos, torcendo também o tronco. 2.° Movimen-
to: Voltar à posição anterior. Fazer 8 a 10 vezes (16 à 20
tempos) .

@

Fíg. 17 - Comer: Em ritmo acelerado, movimentando
os braços flexionados, pisando com a ponta dos pés .abdô-
men contraído, bôca reonada, cabeça erguida. Correr de
1 a 2 minutos, inspirando sempre pelo nariz.

Fig. 18 - Marchar: Como no início, marchar 1 mi-
nuto ou pouco mais, afim de não palrar instantâneamen-
te o esfôrço exíígdo durante a corrida. Manter a boa
atitude.

Fig .. 13 - Posição ínícíat: Deitar-se de costas, pernas
unidas, braços ao longo do corpo, palmas das mãos para
baixo. 1.0 Movimento: Levantar as pernas estendidas e
unidas um pouco-além da vertical. 2.° Movimento: Voltar.
Fazer lentamente 6a, & vezes (12 a 16 tempos) .
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Uma alimentação- baseada em normas racionais de
higiene, com o uso habitual de leite, legumes, verduras e
frutas, além de outras vantagens sob o ponto de vista nu-
tritivo, contribue para a prevenção das doenças em geral,
aumentando a resistência física dos indivíduos, tornando-
Osmais capazes para! o trabalho e mais ativos para a vida.

Fig . 19 - Exercicío respiratório: Repetir os movimen-
tos respiratórios, 6 a 8 vezes, conforme as explicações da-
das. Fig. 6. . .

Fig , 20 ~ Posição firme: terminar a ginástica na po-
sição firme, correta, conforme as explícaçáes dadas. F'ig.
1 Manter-se alguns instantes imóvel.

ALIMENTE-SE CUIDADOSAMENTE!

N.O 2 - Fraco

Uma bôa alimentação e a prática adequada dos espor-
tes, constituem a verdadeira base de uma vida sadía ,
As pessoas mal alimentadas, além de mais sujeitas a

muitas moléstias, f'atigam-se com maior facilidade, não
podendo colhêr da ginástica os seus melhores benefícios -
a fôrça dos músculos e a alegria do espiríto.N.O 1 - Disposto
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PROTEJA SEUS OLHOS CONTRA A lNCInf:NCIA
DIRETÀ DA LUZ!

. Servidor do Estado lrabalhando em condições inadeqliadas
de iluminação

~._.

O CONFORTO VISUAL NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

COM PALA

A pala proteqe eficientemente eis olhos do Servidor do Estado

ti li. li ••••••••• i. ti ti. li ••••••••• 1.1 •••••••••• i •••••••••••• Iiiii ••1;1 li •••••••••• ilifTliD .•'tli.iii •.•. li •...•...••..•.•-••••• b'. 1.1 II li i! •• li. ~

\
~ "A saúde do espírito é uma resultante da saúde física~ A qinástic~ é um estimulante enérgico da inteligência." ~I
~. . "Oampanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor "doEstado - Divisão de Aperf. - D.A.S.P." ~
••••••••••• !:..!.!!' ••••••••• _••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~} •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ~
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Aos desportos' pertencem, sobre-
:tudo para a juventude, a dupla van-
tagem "de "fortalecer a saúde e de
pacificar a Imocrinoçôo, no período
tão grave da vida em que a psicose .
de puberdade inflama na mais pe-
rigosa e decisiva crise tôda a evo-
lução -íísicc e moral da personali-
dade humana" (Ramalho Ortigão,
"[ohn Bull", pág. 192). Compreen-
demos esse período .em que "a tira-
nia do temperamento mais despo-
ticamente se exerce sôbre as nas-
centes paixões e em' que o saden-:
tarismo cultivado por tal 'modo acor-
renta a animalidade, inteiramente
desarmada para a resistência, ao
prazer exclusivo da sexualidade, de
antemão abastardo e corrompido
pela perigosa interferência . literária
na imaginação no preconcebimen-
to de fenômenos criticados antes
de conhecidos" (Ramalho Ortiqôo.
livro citado, póç. 195).
Quem se dá ao sabor de observar

a psicologia social dos brasileiros,
sabe, com certeza, do grande núme,
ro de sintomas negativos, que mi-
naram a formação, decorrente dos
males de raiz e das alternativas dos
processos de seguimento, mal do-
minados no ajustamento das subs-
tâncias que preparam a personali-
dade. Os que fogem à história li-
terária G fixam o conteúdo socioló-
gico .explicam o teôr que reflete a
nossa poesia enfermiça e melancó-
lica, no meio de outras artes min-
guadas de viço. A melhor poesia
brç:rsileira nõo tem sido da maturi-
dade do espírito; é contemporânea
da juventude. Aqui, o espírito dos
homens que não fazem desporto
empalidece, antes de atingir a ida-
de provecta da vida, ao contrário do
que comumente se observa no con-
fronto, por exemplo, com o espírito
britânico, pátria que extremo nos jo-
gos atléticos a cultura do povo e na
qual o prazer da velhice de Glads-
tone era brandir e mcmeior um ma-

chado de rachador e a glória vene-
randa de Churchill é dar lições des-
portivas de altaneria à mocidade
de todos os países.
Ainda não alcançamos uma defi-

nição antropológica para o país e
já observamos o cansaço dissolven,
te do povo. Não ficaria sem acús-
tica, nos quadros da vida nacional,
aquela velha amargura de Rama-
lhó Ortiqôo, ao ver o sistemc ner-
voso &:1 iuventude da sua terra
deplorrrvelmente revelado nessa
espécie de "crônico fastio da exis-
tência - tédio da vida -, na pre-
guiça cerebral, no quebramento
noltalgico da expressão fisionômlca,
na tristeza consuntiva e apática, na
dificuldade de ação, no atrofiamen-
to da coragem, na diminuição da
vontade, da perturbação, enfim, de
todos os elementos da capacidade
para a vida militante e prática, em
que a vitória vai sempre, mais ce-
do ou mais torde. ao homem ou ao
povo que primeiro se determina, que
mais depressa resolve e mais forte-
mente persiste" (Romolho Orti-
gão, livro citado, pág. 196).

O desporto é uma idéia de va-
lor que institui diretriz entre as
manifestações culturcís de um povo.
Vale a pena cultívó-lo, também, co-
mo razão de paralelismo entre o
desenvolvimento das faculdades
anÍmicas e espirituais, dado que
dispõe de Índices que ajudam' a es-:
clarecer a direção do próprio desti-
no. Por meio das suas provas pode
ser recenseado grande número de
fôrças atuantes nos quadros da vi-
da nacional. As praticas atléticas'
põem prazer na vida do homem. O
prazer "é a consciência de uma ati-
vidade sã e regular do organismo,
tanto quanto a dôré a consciência
de um excesso ou de' uma falta"
(Augusto Messer, "Introdução à
Psicologia", póo. 116). "

A atividade desportiva decorre
do exercício da profissão; comple-
ta ou prepara a atividade profissio-

JOÃO LYRA FILHO
(Presidente do Conselho Nacional de Desportos)

na!. Já se disse, com razão, que o
desporto só brota no estado avan-
çado da cultura. Repete-se, aí, a
frase de Haddon: ~ a arte floresce
quando o' alimento é abundante.
Voltaire havia escrito que o mais
necessório é o superfluo, pretenden-
do provar que, graças ao superfluo,
o homem transcende para além e
acima do animal e define-se corno
espírito. Ortega y Gasset foi ainda
mais positivo: - a culturct não é
filha do trabalho, mas do desporto.
Este, 'como a arte, não é herança
do pauperismo. A fome estrangula
o desporto. No desporto não se bus.
com dinheiro ou guerra, mas bele-
za e vida. O estádio € escola, não
teatro (Veja-se, quanto às referên-
cias, Silvio Lima, "Desportismo
Profissional") .
Estariamos sacrificando a serie-

dade do problema, se déssemos tra-
to' mais amplo à projeção, com pre-
juizo dos fundamentos desportivos.
Não se faz renda sem almofada e
sem bilros. Ainda não recenseámos
as atividades do movfmento despor-
tivo nacional e não dispomos de
idéia exata sôbre as modalidades
, das próticos desportivas que interes.
corri aos brasileiros, por meio. de
percentagens provaveis, em razão
de firmada otíolocio ontropolócrico.
Pretendemos acentuar a importân-

da 'sociológica do problema, na
explicação e no rumo do Brasil.
Bem sabemos que não há raças, em
sentido absoluto, mas não se nega,
de modo absoluto, que possa haver
nlguma cousa de étnico ou de ra-
cial. nas diferenças de reação de
grupos sociais diversos aos mesmos
estímulos de meios ou de situação.
Essas diferenças podem ser aceitas,
não em termos de inferioridade e
superioridade, dependentes de uma
escala de valores, mas como puras
diferenças, que não se confundem
com influências do meio, as quais
retardam ou aceleram o enriqueci-
-merito cultural dos grupos sociais
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Tendo em conta que os desportos

devem ser generalizados no, meio
de tôdcs as gerações e entre tôdas
as classes socicís, pois que é movi-
mento nacional; seguro de que não
se devem excluir dêles senão os
que 'estão irremediavelmente perdi-
dos, pela fatalidade da velhice ou
pela fataHdade da doença sem re-
médio, inclusive sem cura 1'10 remé-
dio dos desportos, julgamos, com
boas razões cultivadas em obser-
vações constantes, que os despor-
tos devem ser vistos como elemento
indispensável ao país, para conhe-
cimento fúndamental do Brasil.

Se às atividades gerais, à agri-
cultura, à indústria e ao comércio;
se à indústria e ao comércio, sobre,
tudo, interessam a ciência, tanto"
quanto possível exata, das diferen-
ças' regionais, antropológicas e psi-
cológicas da população brasileira;
por exemplo, a diversidade de for-
ma da cabeça e da forma do pé,
e a diversidade de altura e da esta-
tura nos vários grupos regionais em
que possa ser dividida antropologi-
.camente a nossa população, iníluen-
ciddos, até certo ponto, pelas dife-
renças do regime alimentar e por
condições econômicas e sociais de
vida; se, também, nos interessa fi-
xar possíveis diversidades de pro-
porção de membros com relação ao
tronco, que se apresenta nas popu-
lações mais 'fortemente mescladas
de sangue negro e, ainda, as diver-
sidades de natureza psicológica,
que se encontram em diferentes
grupos; se os interesses aí revela-
dos favorecem os indústriais e co-
merciantes, pelo conhecimento das
fichas de registos de expressão
científico e prática, maior que todos,
porque, sendo nacional, é indispen-

sável ao Brasil, é o interesse de nos
conhecermos a nós mesmos, de nos
explicarmos, de nos definirmos, an-
tes de pensar-se na preporcçôo, no
nosso ajustamento, nos nossos
meios de condução, futuro a den-
tro.
Quem pretende' movimentar-se

para um destino, adquire a capaci-
dade de si mesmo, deante do cdmi-
nho aberto; equipa-se, antes de se-
guir. Antes de previnir os meios
de condução, pelo mundo afora,
precisamos inspecionar, 'Brasil a·
dentro, as condições com que nos

A educação física "é o conjunto de- todos os meios físicos, intelectuais e morais que podem' assegurar a
saúde física e moral por um desenvolvimento normcd do corpo humano," (Petre Lazar),

"Campa.nha. de Aperfeiçoamento Físico' do Servidor do Estado - Divisão de Aperf. - D.A.S.P."

habilitaremos a perseguir os ideais
da vida.
Se ainda não afirmamos o predo-

mínio físico do homem que interes-
sa ao Brasil, não podemos acredi-
tar em que se tenham estabeleddo
tendencias durcdouros, que influen-
ciem uma definição moral e espiri-
tual para a soma dos homens que
compõem c. unidade populocíoncd
do Brasil. Investigações dessa or-
dem são preliminares, na disposi-
ção dos problemas nacion~is.

Os desportos abrem campo à ob-
servação nacional; põem atenção
e experiência no estudo r',as nossas
reolidcdes sociais, através de con-
trastes, coincidências e diferencia-'
ções, .de peculiaridades e extrava-
gâncias, na participação dos ele-
mentos que os integram e na pro-
jeção dos resultados que os defi-
nem.
Nos flagrantes· dos movimentos,

nos desfechos das provas, nos pro-
cessos das realizações e no concur-

- so dos participantes podem ser vis-
tos através dos desportos, sintomas
de vida social, que interessam à on,
tropologia, à sociologia e à psicolo-
gia; que interessam tanto às ciên-
cias do espírito quanto à explica-
ção cultural do povo e aos acentos
da civilização.
A resistência, éI agilidade, a ener-

gia, a inteligência,. a argúcia; a pre-
sença, ou a omissão, do espírito; o
poder de improvisação, ou a fôrça
do raciocínio; a intrepidez, a pru-
dência, o destemor, a lealdade; os
sentimentos do justo e do belo; a
ação e a reação; a timidez, o medo,
a ang:ústia; as armas de defesa, de
ataque ou de equilíbrio; a frouxidão
ou a perseverança; densas,' ou tê-
nues, revelações de poder físico ou
de expressão moral podem ofere-
ce r os desportos, tanto para fins
de exame de psicologia, quanto pc,
ra complemento de prova antropo-
. lógicas; tanto para organização de
índices cadastrais de ciência, como
pcrc composição de elementos de
confronto, na observação dos dife-
rentes grupos e das diferentes ra-
ças diluidas no Brasil.
Por meio dos desportos, os ho-

mens da praia e do sertão; de cli-
ma frio, temperado ou quente; do
planalto ou de planície; do norte,
do centro ou do sul, podem expri-
mir tendencias peculiares, que de-
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vem ser conhecidos e precisem ser
levadas em linha àe conter no re-
trato social e político do Brosíl ,
No exercício individual, ou cole-

tivo; nas provas de terra, aquáticas
ou no ar; com ou sem instrumentos;
à fôrça de arbítrio, ou à fôrça ani-
mal; a motor, ou a vela; a nado, ou
a remo, ou a soco, ou golpe de es-
gr.ima, ou a 'tiro, ou a pontapés, ou
a pulo, ou a salto; em afronta, em
escaramuça ou' em recuo; a vagar
ou depressa; com predomínio desse
ou daquele sentido; com o concurso
de todos, ou com a 'preferência: de
olçuns: sujeito a regime próprio ou
mobilizando recursos especiais, de
astucia, ~imulação, surpresa, indi-
ferença; opondo reação, ou conten-
do-se pela omissão, a verdade é
que os desportos abrem flagrantes
profundamente úteis ao conhecimen-
to social do homem e do meio. Co-
laboram na sua prática, com maior
ou menor vantagem, atividades do
espírito, da alma e do instinto, e é
possível sublinhar-se pela prefe-
rêncio a determinadàs práticas des-
portivas, o estado de cultura do po-
vo, quer quanto à vida do instinto,
da alma ou do espírito.
Será útil observar-se, nesse mun-

do armado para o treinamento da
vida social, o conteúdo da experiên-
cia que se renova. As revelações
que os fundamentos e a projeção
dos .desportos concedem' podem re-
tratar-se em mapa, para registo de
acidentes antropológicos, socioló-
gicos e psicológicos que interessam
ao conhecimento do Brasil, dando-
lhes a fisionomia do povo quo o
constitui.
Eis como explicamos a importân-

cia do tema, ainda tomado a esmo,
na derivação e na frivolidade, co-
mo se não constituisse prova prá-
tica de tantas lições, contestação
de tantas conclusões e movimento
de tantos dados que armam um jo-
go de cultura.
Correm, na dissertação feita, as

razões que nos conduzem a pensar
que - as explicações dos desportos,
no Brasil, está na importância do
seu fundamento, no resultado que
vem da sua organização e nas in-
dicações que subsistem com a sua
vida, animadora do trato social das
fôrças que marcam a presença do
país no seio universal dos povos.

As influências contraditórias do
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da o conhecimento excto das nossos
realidades sociois .
Persucdirno-nos de que, por meio

dos seus íundcmentos, que com-
põem a orccmízoçõo, e por meio das
aucts .práticas, .que' realizam a sua
proísçôo, O'Sdesportos 'põem ao vi-
VO'revelações de cultura, que ser-
vem às sondoqens e às investiga-
ções dos que se julgam cutorizcrdos
a definir e a aplicar O'conteúdo SO'-
cial da nocíonolidode . Se O'Sfun-
damentos podem formar, segura-
mente, os elementos 'de definição e
identificar às processos de cultura,
a proieçôo pode conter a dignidade
de um povo trabalhado pelo atila-
mento do espírito. pelo adestramen-
.to do corpo e pela saúde da alma,
Eis porque tinha rozõo Verissimo :
- "urge cuidarmos seriamente de
"introduzír, no nosso sistema geral de
educação, a educação física, e nas
nossas ;escdlas, rios nossos 'colé-
gios, nas nossas academias, nos
'nossos costumes, -enfim, O'S exercí-
cios de corpo, todos esses exercicios
que os íncrlêses conhecem sob o no,
me coletico de sport e O'S nossos
maiores pelo de desportos. A edu-
coçõo física, nO'Brasil, é, em todo O'
rigor da exprossôo, um problema
nacional ("A Educcçõo Nacional",
pág. 85). •
'Temos que realizar pelo movimeji-.

to, indispensável à preparação fí-
sica do povo, o treíncrmento das ati-
vidades fundamentais da vida, fur-
tando da pasmaceira, do sedenta-
risrno, da frouxídõo. do ccnscço pre-
coce, da indiferença e da passivida-
de, as gerações que correçorn as
esperanças dO'Brasil, que exuberam
na sua verdura a riqueza das nos-
sás possibilidddes e hõo de conver-
ter em colheitas as sementes plan-
tadas co embalo da nossa poesia.

11;. cçôo pode ser o segredo da
saúde e ate da felicidade. O traba-
lho manual e o rnovírnento podem
predispor à alegria, -podern favore-
cer as funções orgâl'il.icas e o estado
psíquico do individuo . Os próprios
filósofos já estõo reconhecendo que
o lozer predispõe co pessimismo,
que a vida ativa favorece o corpo
e o espírito, que a própria Metafísi ..
ca pode ser .lnfluencíodo pela prí-
sõo de ventre e pelo' sédentorismo.Um dôles, Will Durant, em trabalho
recente, de cunho bem americano,
fala do prazer blolóçíco. desse prc-
zer que contribui poro a sobrevívôn-
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cia do indivíduo e. da espécie e que
é umo reverberação do instinto sa-
tisfeito ." (Silva Melo, "Alimentação,
Instinto e Cultura", póq. 460).
Já agora é possível compreender

a razão com que Spencsr identiíí-
cava no homem os atributos de um
perfeito animal. Muitas das dificul-
dades, em ~que, hoje,' nos debatemos
(Silva Melo, livro citado, pág. 464),
tanto do ponto de vista físico, como
psíquico.. "devem provir do desvir-
tuamento, dos nossos instintos, do
desprsso do nosso corpo, do reccl-
camento de nossas tendencias natu-
rais. O maior erro que O' homem
até hoie cometeu na face da Terra
foi talvez de ter querido colocar-se
em um lugar a parte, muito acima
do animal".
"Eis porque, abrindo perspectivas
para uma vida mais feliz, o despren-
dido humanista alerta-nos sôbre a
necessidade de nos abeberarmos
das fontes da vida, estabelecendo-a
mais de acôrdo com as regras da
natureza e suàs exigências. Envés
de vivermos nossa vida (Silvio Me-
10, livro citado, pág. ·474), de nos
contontormos com suas capacida-
des e possibilidades, de procurar-
mos nossa felicidade no simples e
no accessível, o que fazemos é cor-
rer atraz de desejos írreclizóveís,
de vaidades, de pretenções.
A verdadeira felicidade está mais

perto de nós do que, d'e ordínório,
imaginamos. Não cedamos a vida
natural, a troco de ambições tran-
sitórkrs , Estas não consagram a
constância da nosscr paz, nem a
conquisto de 'alegria que povoa o
nosso exterior com a essência do
nosso próprio intimismo.,

preensõo os agudos instantes de se,
crifício com que a dôr tríturcr O'nos-
so penscrmento e enche de pânico
a nossa ímcrcinoçõo.

Não será carreando a vontade
fragil ao inacessível mundo das am-
bições efemeras que O' homem se
concilia consigo mesmo; que o ho-
mem sente a sue alma, obríndo-lhe
beleza; que o homem compreende
o seu espírito, desvendando-lhe ra-
zão, ou exubera no seu corpo a be-
leza da saúde.

Os desportos são tanto quanto a
vído, porque são movimento. Eles
desvanecem o tédio com que O' lo-
zer enche a dúvida e gera o pessi-
mismo, sacrificando os nossos ins-
tantes mais belos.

O espírito desportivo é útil à edu-
ccçôo do nosso tempo. Para que
consideremos o trabalho de prepa-
ração desportiva, necsssório à for-
mação nocioncl, será indispensável
desviar o olhar das alturas, trans-
ferir Q sentimento das obsorvcções
processadas ao amplo da experiên-
cia universal, porque O' nosso ínte-
rêsse desportivo é preponderante',
mente brasileiro; sofre as inÍluêh-
cias preponderantes do meio e do
homem aqui mesmo trabalhado. A
falta de instrumentos próprios po-
de sugerir O'suprimento alheio, mas
nôo deve desestimar o processo de
desenvolvimento, que, aqui, O'bede-.
ce a condições peculiares. O Bra-
sil - repetimos Ncbuco - "está
sendo o cornpo das mais vastas ex-
periências de cruzamento no mun-
do e ninguém pode prever o resul-
tc:i:do dessas novas combinações
humanas. O caráter do pOVO'que
há de sair da fusão de tantas raças
é uma íncocmítc". (Iooquim Nabu-
co, "Escritos e Discursos", pág. 69).

Devemos expondír no movimen-
.to, evadir no prazer saudável e di-
luir no gratO' convívio da nossa com-

PrePiClJl'CIção física das enfermeiras para as
FQrças ExpediciOnárias Brasileiras
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dades: anuais coraínhcm paralela-
ment~;~com as estações.
Os ~ítmos divergem entre si por

seremf;,;ciÜferenies os elementos de
espaç&:;de tempo e de intensidade
qúe q~caracteriza e por sua dite-
ren~iatoo poder-se-é chegar ,a com-
poró-lçs e, portanto, a medí-los ,
Dist~; decorre que o ritmo é uma

unidcrqe' física e orgânica perfeita-
menté5§féfinida como a fôrça e o.mo-
vimeu\?

i·,

Dalnça livre ou natural

Nas artes, como na pintura, na
escultura, na arquitetura e na músí.
cc .o rítmo é também Ur1 elemento
característico que se portlculorízc
na músíco como o nome de rítmo
músíccd e que juntamente com a
melodia e a harmonia forma a es-
trutura da música. Compreende-se
perfeitamente que tais ritmos exis-
tem. A pintura necessita de uma
distribuição exata de cores e de li-
nhas, que correm por _conta da téc-
nica e do senso estético dos artis-
tas, e cujo elemento predominante
é o rítmo.
Na escultura e na arquitetura há

a distribuição da área e da massa.
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O rítmo música}, no entanto, é
de todos o mais conhecido. É o' rít-
mo produzido pelo som, e é eviden-
-te que se exemplifica a cada passo,
mesmo independente da música.
Se, por exemplo, uma construção
ao ser por nos observada, consta-
taremos que as pancadas' do marte-
lo se sucedem em cada cadencia
determinada. A primeira noção .de
rítmo musical síirçríu quando o ho-
mem acompanhou as suas preces e
as suas dansas com batidas de pés
e de mãos. Essa concepção fortale-
ceu-se com o verso. A 'seguir os ins-
trumentos musicais e p desenvolvi-
mento técnico da música, contribui-
rem para se finalizar a configuração
do rítmo musical.

No homem encontramos o rítmo
físico ou corporal, o emocional e
o dinâmico. O primeiro em tôdas
as unidades do nosso organismo

cuios movimentos se classificam em
voluntários e ínvoluntórios.
O rítmo respiratório e o rítmo cor-

diáco são dois ritmos físicos carac-
terísticos. O· rítmo emocional cor-
re paralelamente com o rítmo físico
-e depende exclusivamente da nossa
sensibilidade. Quasi se confundem,
porque se pode dizer que o rítmo
emocional él a formação interna,
psiquica, do ritmo físico e que ori-
gina o' movimento. O rítmo dinâ-
mico é a fôrça que opera no índiví-
duo no sentido de caracterizar o
rítmo físico com o elemento do rít-
mo emocional.

D"nça livre ou natural

Há pessoas, como tive ocasião de
observar, em algumas alunas, que
possuindo o rítmo emocional têm
falta de acôrdo entre a natureza,
íntimã do movimento e a sua ma-
nifestação visível. Outras têm o
rítmo físico' e o rítmo emocional
perfeitamente ajustados entre sl,
portanto bom rítmo dinâmico, mas
a música as confunde, tornando-as
incapazes de coordenar os movi-
mentos com o ritmo musical. A tsn-

Up' ndurecer a ahna é preciso antes endurecer_OS~CUl06." (Montaigne). . . "
ara e "Campanha de Aperfeiçoamento FísiCO do Servidor do Estado _ DIVlSão de Aperf. - D.A.S.P,
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A Gihóstica Rítmica prepara o
terreno individual, por meio de
exereícios, para a assimilação e in-
terpretação de tôdas as experiên-
cias do pensamento 'e do sentimen-'
to. Habilita portanto a possibilida-
de de criar, dando os meios neces-
sários, isto é um sistema logico de
movimentos. Habitua à música, sob
o duplo aspecto da identidade com

t o que é belo e agradável e do co-
nhedmento e seleção de bons au-
tores.
Cria o impulso' ínconscrents 'dé

responder à música no momento
exato.
Corrige a hesitação natural da ~

mulher, pelo trabalho que lhe dá
da exatidão ao rÍtmoe às demais
características da músico, acres-
cendo-se que a sua memóric deve-
rá ser despertada. por qualquer im-
previsto musical.
Habitua ao poder de concentra-

ção, e ao espírito de observação.
Confere a noção do porte elegante

e correto, auxiliando desta forma as
linhas naturais do organismo a se

"A fôrça da inteoligênc:ia crum.ento:com a saúde do corpo; quando o corpo está enfermo, a mente é incapaz de
pensar." (Demócríto),

mcntsrem na posição devida.
Enriquece o poder de atenção e

a disciplina.
Habilita o aluno ao conhecimen-

to de si próprio, de sua maneira de
reagir e de interpretar; portanto a
auto-criação das dansas naturais.
Estas são as influências psiquí-

ccs, se' sob este nome designarmos
as noções de belo, feio, agradável,
bom" mau, virtuoso, viciado, sin-
cero, falso, palavras que se radi-
cam ao campo da Estetica e da Mo-
ral, concretizando-se numa só' -
Caráter, um dos principais objeti-
vos da educação completa. Certa-
mente que os vaIares físicos da
Ginástica Rítmica estão intimamente
corre latos com os explanados aci-
ma, sendo difícil precisar esta inter-
dependência, sabendo-se que os
seus resultados colinam num mes-
mo objetivo - o aperfeiçoamento.
Sua aplicação no terreno infantil,

terá de se sugeitar a uma modifi-
cação pedagogica no sentido de tor-
ná-Ia uma atividade rítmica livre,
em que a criança reagisse de 'ma-
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ne.rcr pessoa: a mus.cc . ,-o seu es-
ágio -su~e::-:ó:ra G:c:á.s::::a ~:::lICa
se extende num erreno rnrns ;6;"',UO
de exercícios mais complexos, e on-
de se-exige mais a perfeição na sua
oxecuçõo.
Resumindo, temos de um lado o

. grupo preparatório dos movimen-
tos -e exercícios da GinástiCa Rítmi-
ca; do outro, o grupo absorvente e
intsressonte dasg Dansas Naturais.
Cruzemos esta linha divisória.

DANSA NATURAL

Pena é que o visitante da Grecia
não possa imaginar atualmente a
vida daquele povo em sua expres-·
são artistica e filosófica mais pura.
Hoje, que resta da passada grande-
za?
Monumentos, coluncs, increções e.

aquí e alí no mundo, alguns pou-
cos espíritos que retrocedem no tem-

q~ça livre ou. nahlral

po e desejam para agora, para já,
antes que seja tarde, .um retorno à
época aurea.
Mas, é um sonho impossível já

que a humanidade caminhou para
muito além da simplicidade da filo.
sofia Grega.
Em todo caso, ainda se' pode co-

nhecer as experiências daqueles
gregos, seja pelos livros, seja pelos
documentos de sua escultura e ar·
quitetura, que a guerra ainda pão
conseguiu destruir em sua ação
temporáriamente arrazadora.
Em suas inscrições murais, em

seus baixos-relevos, movimentam-se
figuras que têm a vida da Arte, de-
senvolvem-see dramatizam-se com
elegancia, com estética, com scbs-
doria. São as dansarinas.
Talvez fosse esta a visão de Isa-

dora e que a fez precipitar-se para
a Grecia avidamente à procura de

._- ..- __ ._---.--- _- ..- _ _ ~ .
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de uma imagem, de um aconteci-
mento, de uma experiência,' enfim,
pela dansa natural será, o seguinte:
ExperiênCia -' rítmo emocional ín-
tegrádo com o ritmo musidal
rítmo dinâmico -movimento
ações - experíêncícr.
No "baIlet" o movimento pouco

ímportovcr ; Só as atitudes, os ges-
tos e .cs posições. t certo que as
ligações entre um ge&1:oe outro, en-
tre 2 ações móveis, tinham de ser
realizadas por meio de movimento.
Mas isto era apenas Uma condição
física, sem nada que se referisse ao
~aráter emocional da dansa.
Assim; não poderá refletir a vida,

porque vida é movimento e isto de-
've ser o instrumento significativo
do dansarino.
A dansa natural que se aplica

nos meios educacionais, tem a mes-
ma base filosófica que, os dansas
espetaculares, (isto é, 'as que são
apresentadas em palco, para recrea-
ção de espectadores, seja por pro-
fissionais ou por amadores) mas
divergem nos seus objetivos. Numa,
visa-se a arte pura, ao passo" que
na outra se procura atender a fina-
lidades pedagogicas. Assim, a sua
introdução num programa de edu-:
càção geral, permite ao indivíduo
experimentar suas próprias con-
tribuições ao desenvolvimento de
sua personalidade, de sua natureza
attistica.
A Educação é o equilíbrio entre

. a obsorção de impressões e expe-
riências e a sua manifestação ou
expressão. A dansa se enquadra
nesta definição, mais do qué qual-
quer outra arte; porque serve para
todos os fins do desenvolvimento
individual: ajuda a desenvolver o

Dança .qcrobáüca

corpo; estimula a imaginação e agi-
ta o intelecto; contribui para Se cul-
tivar a beleza, aprofunda e purifi-
ca a natureza emocional.
Suas formas devem, portç:mto,ba-
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do corpo e o estudo do movimento
sear-se nas formas no movimento
deve incluir tôdas as formas carac-
teristicas das respostas humanas.
Entretanto, a diferênça exístênte

entre a dansa natural como arte pu-
ra, e a dansa natural como objeti-
vo educacional não é claramente
percebida como acontece entre duas
atividades diferentes.
O papel do educador "é -íust«-

mente conhecer estas diferênças. e
aplicá-Ias convenientemente, no
sentido de prover o aluno da capa-
cidade de conhecer à si mesmo, as
experiências estéticas e o seu pró-
prio potencial de criação. Si se orn-
plior esta escala de valores, apli-
cando-se na produção espetacular,
teremos um dansarino. Si for res-
tringida a uma análise, a uma expli,
cação, a um treinamento de possi-
bilidades, a uma adaptação física,
teremos um homem física, emocio-
ncd, intelecualmente formado, sem
ser necessariamente em dansarino.
Possuirá coordenação, deseio de co-
operação, mentalidade criadora,
capacidade de colher e transmitir

"Habitue-seao ar livre, ao movimento, à corrida, ao salto, à natação. Suas energias, físicas e mentais, au-
mentarão ràpidamente." -

, "Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado -- Divisão de Aperf. -- D.A.S.P,"
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Os Educação.
11Â' Edu c ae ã o da 5 J o v e n 511

, .
sicae a

Fenelon: (*)

Francisco de Salignac de Ia Mo-
the Fe~elon nasceu em Périgord, no
ano de 1651, pertencendo a uma
família de olto linhooern aristocrá-
. tica. Fez o seu curso na Universida-
de de Cahors, continuando-o no co-
16gio de iesuitos de Plessis, em- PQ-'
ris , Entrando para a congregação
de São Sulpício, foi ordenado sacer-
dote em 1675. Pelo espaço de dez
anos, dedicou-se a dirigir uma ins-
tituição destinada a educar as mu- ,
lheres protestantes convertidas ao
catolicismo. A. primeira obra que
publicou intitulava-se "Refutação
do tratado da natureza e da graça
do P. Malebranche", resultado de
acesa polêmícc teológica. Com a
revogação do Edíto de Nantes, to-
mou parte nas perseguições aos
protestantes, servindo depois como
preceptor do duque de Borgonha.
Mais tarde foi nomeado por Luiz
XIV arcebispo de Cambray, sob a
proteção da marqueza de Mainte-
non, partidária fervorosa das. idéias
de -Fenelon: Estas fizeram com que
o aristocrata sacerdote caisse no de-
ságrado de Roma, desgraça essa
completada com a perseguição de
.Luiz XIV, que vira na obra "Aven-
turas do jovem Telérnaco" uma crí-.
tica aos atos de seu govêrno. Mor-
reu, em 1715, com a idade de 64
anos.

A sua obra que mais interessa à
pedagogia é' o tratado sôbre "A
Educação das Jovens", escrita em
16g0 e publicada em 1687. O livro
consta de treze capítulos e um
apêndice com os seguintes títulos:

INEZIL PENNA MARINHO

(Técnico de Educação do M.,E.S. -r-r Membro da,' S E ,p E F )

sinuàda por meio de pequenos ar-
tifícios, meios indiretos de educação,
como êle mesmo, havia empregado
quando preceptor do duque de Bor-
gonha.

IV - Imitações temíveis.

V -'- Instruções indiretas; não
se deve apressar os meninos i ,

VI - Sôbre o emprêgo das
histórias para as crianças.

VII - Como se deve introduzir
no espírito das crianças os primei-

~ros fundamentos da religião.

II - Ensino átraenfe - A prin-
cipal função do professor deverá
consistir em tornar o ensino otrosn-
te e convencer .os alunos da sua
utilidade .. Para isso, o jÔgOdeve ser
misturado com o ensino de maneira
tal que não se possa distinguir um
do outro, Fenelon chega a afirmar
. que as crianças poderiam aprender
tôdas as coisas simplesmente jo-
gando. .

VIII - Instrução sôbre o decálo-
go, sôbre os sacramentos e sôbre a
oração.

IX - Observações sôbre diver-
sos defeitos' das meninas.

X - A vaidade da beleza ,8

dos adornos.

XI - Instrução das mulheres
sôbre os seus deveres.

III - Uso de histórias e narra-
ções - Ao recomendó-lcrs, opêda-
gogo católico demonstro à sua pre-
ferência pelas fábulas extroídos da
História Sagrada.

XII - Continuação dos deveres
das mulheres.

XIII - Das aias.

Apêndice: Conselhos a uma da-
ma de qualidade sôbre a educação
de sua filha.
Nesta obra Fenelon começa por

combater os seguintes erros comu-
mente admitidos: 1.0) '- a vaidade'
da mulher instruido; 2.°) - que a
mulher seja i~ferior em intelicrên-
cio ao homem; 3.°) - ·que a mu-
lher deva ser educada na ignorân-
cia do mundo ..
Após ocupar-se da instrução na

primeira idade, quando afirma que
a criança é capaz de um maior co-
nhecimento do que vulgarmente se
acredita, entra na análise dos mé-
todos, que se, podem reduzir funda-
mentalmente a quatro:

I - Ensino Indíreto - Conde-
na as lições ministradas de forma,
pedante 'e didática, esclarecendo,
corrio depois o recornendcrkr Rous-
seau, qUe a instrução deve ser in-

IV - Educação moral e religiosa
- Segundo Fenelon, as crianças,
desde ,tenra idade, devem ser inicia-
das nas verdades rnoroís e religio-
sas, de maneira simples, que possa
ser fàcilmente por elas compreendi-
da. Recomenda, entretanto, que
não se exija da criança-uma devo-
ção exagerada, além da que real e
convincentemente poderá empres-
tar. '
Nos oito primeiros capítulos dêste

trabalho, Fenelon se refere -indistin-
tamente aos jovens de ambos os
sexos; sàmente a partir do IX capí-
tulo trata especialmente da educa-
çã~ feminina, estudando suas qua-
lidades e defeitos.
Os capítulos II e III são os únicos

em que se refere especiííccmente à
educação física feminina. No pri-
meiro dêstes, que tem por título
"Inconvenientes das Educações Or-
dinárias", assim combate a indolên-
cia e a' ocíosidode, que caraderi-

1 - Importância da educa-
ção das jovens. '

m - Inconvenientes das edu-
cações ordinárias.

1m - Quais são os primeiros
'fundamentos da educação.

(.) - "La' Educación de Ias Ninas" - ta
Iraducción deI francês ha sido hecha por
Maria Luísc Navarro de Luzusícqcs - Ma-
drid - 1934.
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•A Eclucação Física no Equador
~'"!lprestando a devida impor ância à educação fí-

.õ-::~e aos desportos .no Equador, o Ministerio de PIe-
.sicn Social y Troboío acaba de organizar o Departa-

=-_=::',0 de Cultura Física, Deportes y Recreocíon. Para
:::....-:~ êsse elevado órgão de admInistração pública
:::~ escolhido o Sr. Luis Felípe Castro, que se mostrou
-_:e::-essado'em conhecer a nossa organização e rece-

'::6::- publicações nacionais referentes ao assunto.
Dêste modo, o Equador é mais uma nação ameri-

:~a que acredita na possibilidade da -educcçôo física
ccntríbuír decisivamente para a defesa e a economia
:::':J nosso hemisfério.'

A famllla toda
,dellda-se com
pratos feitos
com a

Prato. ,feitos
comMaizena
Duryea - a
deUcia doa

criança ••.

Preparação fíSica das enfermeiras par~ as
Fôrças Expedicionárias Brasileiras

terminada a verdadeira necessida-
de de comer.
É também importante deixar que

os órgãos se firmem, sem se apres-
sar, pela instrução; evitar tudo que
possa acender paixões; acostumar
docemente a criança a privar-se de
coisas pelas quais demonstre de-
masiado .ordor, com o fim que de-
seje". (Póçs. 17 e 18).

mo prejudiciais à saúde e à própria
formação moral. Diz êle:

"0 mais útil nos primeiros ano?
da infâricia é cuidar da saúde das
crianças; tratar de fazer-lhe o san-
gue dôce pela seleção dos alimen-
tos e por um regime de vida sim-
ples; regulamentar-lhes a' alimen-
tação de maneira que comam sem-
pre às mesmas horas, aproximada-
mente; que comam tão frequente-
men conforme lhes seja necessário;
que não comam fora das horas das
refeições, porque assim se sobre-
carrega o estômago durante a di-
gestão ainda não terminada; que
não comam nada de gôS!Omuito re-
finado que os estimulem a" comer
mais do que necessitem e que os
façam ãborrecer alimentos mais
convenientes para a saúde; enfim
qUe se lhes sirvam demasiadas
coisas diferentes, porque a varie-
dade dos pratos que se sucedem
mantêm o apetite ainda depois de

zavam a educação da mulher na-
quela época:

"Acostuma-se a dormir muito mais
do que o necessário para 'coriser-
var uma_saúde perfeita; êste sôno
prolongado não serve senão para
fazê-Ia mais débil, mais delicada,
mais exposta às tiranias do corpo;
em troca um sôno moderado, acom-
panhado de um exercício regular,
torna as pessoas alegres, vigorosas
e robustas, o que constitui, índubí-
tavelmente, a verdadeira perfeição
do corpo, sem falar nas vantagens
que obtem com isto o espírito. Se
esta índolêncic e esta ociosidade se
unem à ignorância, produz-se uma
sensibilidade perniciosa para as di-
versões e 'os espetáculos; elas mes-
mas despertam uma curiosidade in-
discretae insociável". (Pág. 12).
No capítulo que se intitula "Qucis

são os primeiros fundamentos da
Educação", condena o apetite' exa-
gerado e o paladar requintado, co-

Vemos, assim, que Fenelon, ape-
sar de bispo católico, preocupado
com a formação espiritual e religio-
sa das jovens de sua época, não
se descuidou de lhes recomendar
"um sôno moderado, acompanhado
de um exercício regular", com o ob-
jetivo de alcançar a "perfeição do
corpo, sem falar nas vantagens que
com isso obtém o espírito". Fene-
lon repetia, quinze séculos depois,
o que Juvenal já consagrara como
base da felicidade humana: MENS
SANA IN CORPORE SANO.

"Haverá prazer mais sadio do que a vida ao ar livre, em contacto com a natureza? Passe os seus domínqos 'e
as horas de lazer na praia, no campo e a sua saúde aumentará."

"Campanha de Aperfeiçoamento FísiCO do Servidor do Estado -- Divisão de Ar-erf. - D.A.S,P."
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res do esporte colocam os devota-
dos médicos especializadds.

o. técnico consciente só poderá
trabalhar hones'tamente, tendo ao
seu lado o médico' espeCializado.
Ja simbiose do téc;nico corri o médL
co é que poderá haver recompen-
sas para um coníunto atlético.
Os exemplos aí estão poro ates- -

lar a verdade de nossas palavras.
Desde as concentrações para o opu-
;:-0 dos escratches, até. a vida in-
tima dos' jogadores de' clubes de
proje§ã.o, vê-se a importância ex-
rraordinária cio médico no orienta-
ção cíentííícc ,de preperrrçôo corpo-
rol .
Ai então, .vê-se o apoio que rece-

De'. o técnico do mão do médico,
ocndo-lho os elementos otlêticos
.rprimorodos pelos cuidados higiê-
nícos .
Ja ação de corÚunt~' 'dos dois

eiementos - Médico e Técnico -
surge a recompenso para a coletiví-
àade esportiva, 'recompensa esta de
resultodosfuturos amplos.
Por isso, mister se torno exaltar

a atuação de ambos no esporte, sem
àesigualdades ou desequilíbrios,
.ziídos ambos numa mesma finali-
dade profissional e num mesmo sen-
ado ideolócico .
Para os dois; as atenções dos di-

~.;;entBs devem se voltar, numa 'hcr-
~onid de vistas é de concepção: pa-
::-:ro técnico as considerações jus-
zrs de seu valor e para G médico
sspecíclizodo o prestígio de sua
,;:;::-ópriamissão cíentiíico ,
Aos dirigentés do esporte, áque-

_=5 sôbre cuios ombros repousa a
sstruturcr da educação física, cabe_
~a grave responsabilidade no mo-
:::e:no.
::: preciso qUe bem compreendam

:r ::nportância .dos valores técnicos.
~_:r realiz,ação objetiva dos fatos.
88 esportes de um modo geral, são
complemento da educação- Úsica.
~:r suá pratica bemOTientada, ob-
:=:::-:. a mocidade demosso terra a

verdadeira compensação orgànica,
não só pela conquista da saude,
como pelas vantagens de ordem
moral e social. J' .

Por isso mesmo, bem grande é o
dever dos dirigentes na orientação
da juventude nacional. o. esporte
é uma escola de civismo, de educa-
ção e de patriotismo.

Tudo, porém, deve obedecer a
planos seguros e honestos de traba-
lho, de dodicoçôo e de- humanida-
de.
Para tanto realizar, mister se tor-

na aparelhar os meios esportivos
com os recursos mínimos que o pro-
gresso de hoje exige.
N50 se concebe na época atual

um clube, sem a observância trivial
da fiscalização médica e técnica.
Nem se compreende mesmo que não
se lhes dê apoio material no senti-
do da realização integral de seus
desicníos, objetivos, proporcionan-
do-lhas meios e recursos para que
clccnçern a sua verdadeira finali-
dade.
Cabe aos dirigentes de hoje, o

dever de alimentar o entusiasmo
dos clubes, dando-Ihes incentivo e
traçando-Ihes normas e diretrizes.

Para isso devem considerar em
primeiro plano o lado médico-téc-
nico do problema. o. médico é o
homem da primeira fllcl S,em a
orientação médica, não se pode reo,
lizar um trabalho técnico seguro.

A fiscalização higienica do es-
porte, é uma necessidcrde de ino-
diável oplícoçõo .' Devem os homens
que dirigem os esportes, meditar
nessas palavras, exigindo com a
fôrça de seu prestígio, o máximo
cu.dodo na questão médica.
Para obter-se proveito na conse-

cução desse plano im;,::õe-se a pro-
vlclência preliminor de prestíçior-
se o médico especializado. Não po,
de ser êle esquecido pelos poderes
esportivos.

Repousa na Medicina Especializa-
da a chave do problema. E tanto é

exato que o Governo ' pelos Decre-
tos ~ 1212 de 17-4-1939 e 3. 199 <de
14-4-1941, estabeleceu a obrigatoríe-
dade da vigilância sanitaria dos es-
portes. o. legislador previdente, di-
visou na aç"ão do médico especiali-
zado uma grande missão médico-
social.
A Escola Nadonal de Educação

Física, criada em 1939, foi, outra
obra sadía do governo, com a fina-
lidade de proporcionar aos esportes
elementos técnicos especializados.

Tudo isso, porém, não é o bas-
tante. 'E' preciso que os dirigentes
executem a lei impondo às entída-
des e aos clubes a obediência in-
tegral dos preceitos legais.
Atuolmente. não obstorite as deter-
minações impostas pelas leis, não
se ,vê esta 'pbservância, porque os
não diplomados abundam em lar-
ga escala.
Não só os técnícos, massagistas,

t:einadores, como rríédicos atuam
no esporte, sem cursos especiclízo-
dos, preterindo desta· maneira aos
que se submeteram aos rigores da
lei, tirando seus diplomas nas Esco-
las de Educação Física.
As concessões freqüêntes em de-

trim~nto dos que realmente têm di-
reitos odquiridós, além de constí-
tuirem um embaraço franco às leis
em víçôr, vêm tirar o estímulo @ o
.ontusíosmo daqueles que cursaram
progr'amas trabalhosos em escolas
oficiais.
E tão grande é o prejuízo causa-

do aos especializados corno. aos es-
portes, que, de ano para ano, a fre-
qüência na Escola Nacional de Edu-
cação Física vem caindo.
No curso médico, então, o alar-

me é maior. o. decrescimo de matri-
culas se acentúa, e não tardará o
tempo em que o Curso de Medicina
Especializada fechará suas portas.
. Explico-se tal fáto pela desneces-
sidade patente do estudo em cursos
.exaustivos, para a obtenção de di-
plomas, quando os não diplomados

"Uma nação atinge a sua; pujança pelo vigor e pela saúde de cada um de seus componentes. Seja
, indivíduofa'ltee saudável praticando exercícios físicos."

"Campanha jje Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Divisão de Aperf. - D.A.S,P,"

uml
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Art. _8.0 - Será sempre solicitada a cooperação dos
Poderes Públicos, para que Osprofessores de educação físi-
ca e técnicos diesportivos de 'institutos de ensino mantidos
pelo govêrno federal, 'estadual OU municipal, assim como,
os professoresdas cadeiras práticas da Escola Nacional de
Educação Fisica e Desportos, para que tenham a seu car-
go a preparação das equipes e a direção 'dle provas, não
lhes sendo porém permitido tomar parte na disputa daa

mesmas.
Art. 9.0 - A inscrição da equipe e as inscrições serão

feitas pelas Comissões de Inrt;ercâmbio da A. S. C. B -,
[unto aos órgãos do Serviço Público, especificando os des-
portos que disputarão e os atletas que integrarão Ia: squí-

pe,com os respectivos suplentes, mediante comunicação
escrita, que' deverá dar entrada na Seoretaria dia A. S. C.
B. até às 20 horas 0.0 dia 20 de outubro.

Art. 10 - Cada entidade só poderá concorrer, no..
desportos coletivos, com uma equipe e, nos desportos indi-
viduais, com doi saltlebas por prova. A oríentação médica
deverá ser feita pelas próprias entidades particípaotes.

Art. 11 - As entidades parttcípantes adotarão unifor-
, mes caracteristícos, escudos, flâmulas, bandeiras, etc, dan-
do-se prioridade, em caso de igualdade de cores, etc. às
entidades inscritas em primeiro lugar.

Art. 12 - Todos Os concorrentes e d!irigentes recebe-
rão um distintivo comemoratívo dos jogos.

Art. 13 - Aos preparadores d!alS equipes vencedoras
dos [ogos e a todos aquêles que por sua competênJcia e tra-
balho merecem deferência serão conferidos diplomas e ou-
tras ,distinções.

Art. 14 - Aos vencedores serão conferidos os seguin-
tes prêmios :

1) - a equipe vencedora da Olimpíada :
a) Inscrição do nome e posse transitória do

"Troféu Luís Simões Lopes".
b) Dipl.oma de vencedor da Olimpíada.

2) - à equipe colocada em 2.0 lugar - diploma de
Vice-Campeãó da Olímpíada ,

3) - Aos atletas vencedores das provas serão conte-
rídas medalhas de prata e bronze, respectiva-
mente, 1.0 e 2.0 colocados.

Ari. 15 - Pl<lIraa classíficaçâo geral e dos concorren-
tes será 'adotada a contagem "olímpíca" tanto nas provas ,
individuais como nas colocações conseguidas nas diversas
modalidades desportívas.

Art. 16 -- Os árbitros e juizes serão escolhidos pela,
Comissão Orgamizadora..

,
Art. 17 - A Comissão Organízadora da Olimpíada dos

ServMd10resCivís do Brasil resolverá todos os casos omissos
do presente regulamento- e quaisquer divergências que
possam surgir.

Trevo de Quatro Folhas
o trevo da felicidade pode ser encontrado
pelo seu próprio trabalho, na construção de
um sólido futuro para os seus. E o seguro
de vida, na Sul América, é a melhor garantia
de tranquilidade futura, para o Snr. e para
os seus. Consulte o Agente' da Sul América,
sem compromisso, para saber qual o plano
de seguro que mais se adapta ao seu caso.

Sul AlBerica
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fundada em 1895

JW.T.

/

A nova Djretoria da fe~eração Atlética de .
rstu~antes

Formulamos nossos votos para que a nova Dire-
toria da veterana F. A. E. acresça de novas glórias o
seu patrimônio desportivo. '

A Federação Atlética de Estudantes, que tão rele-
vantes serviços vem prestando aos desportos uníversi-
tários no Distrito Federal, possui nova Diretoria, consti-
tuida dos seguintes membros:

Presidente - Pedro Afonso Mibieli de Carvalho
Vice-Presid: - Renato Rodenburg de Medeiros Neto
1.0 Secretário-- Hamilcar Veiga da Silva
2,° Secretário - Victor David Mussa·
1.° Tesoureiro - Haroldo Cardoso de Souza
Diretor Técnico - Carlos Osorio de Almeida
Diretor de Publicidade - Sansão Castelo Branco

J
,

"Lembre-se diàriamente desta V'erdade simples: "Quem negligencia o treinamento' do seu corpo negligencia I
a -saúde do seu país." .

"campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Divisão de Aperf. - D.A.S.P."
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Os homens procedem como no número 6, porém
tomam o intervalo de 25 cms. aproximadamente, con-
forme "nota" abaixo.

NOTA - O homem verifica o intervalo de 25 crns.,
colocando o punho esquerdo fechado (costas das mãos
para a frente) na cintura, acima do quadril, o cotovelo
para a esquerda e procurando tocar com êste o braço
do companheiro ao lado.

Ao comando: Firme!
Os home~s decem enérgicamente o braço e voltam

vivamente a cabeça para a frente.
8 - Tôda a vez que a "escola" fizer "alto" e se

mandar descançar, os homens deverão alinhar-se e
cobrir-se em movimento instantâneo e rápido, indepen-
dente de comando.

9 - Fórrade forma - Marche!
Os homens deverão sair vivamente da forma.
NOTA - Estando a "escola em marcha norrnol, ao

comando acima deverá crnesmo fazer "alto" (item 14)
para em seguida executar o comando conforme item 9.

- POSIçõES-

10- Fundamental- Posição!
O homem fica imóvel e em silêncio na poslçao

vEfrticaLnorrnol, a cabeça em perfeito equilíbrio: o pla-
no auriculo-orbital correspondendo ao plano horizon-
tal; os braços caídos naturalmente, mãos espalmadas
(palma ligeiramente voltado para a frente), dedos uni-
dos e estendidos; tronco ereto; pernas estendidas; cal-
canhares unidos; pés em ângulo de 60 graus aproxima-
damente; peso do corpo bem dístribuido sôbre à base
de sustentação, evitando o retesamento geral excessivo.

NOTA - Si for dada uma voz de advertência sem
que antes se tenha comandado "posição fundamental",
o homem por si só tomará essa posição.

11 - Descançar! (*)
A esta voz o homem leva o pé esquerdo energica,

mente para a frente de modo que o calcanhar venha fi-
car onde se achava a planta do pé e conserva o ou-
tro no alinhamento. Poderá porém invertera posição
dos. pés, "passando porém pela posição iundornentcrl",
de modo que mantenha sempre um dos pés no alinha-
mento. O peso do corpo recai igualmente sôbre as
duas pernas'. Mantem-se assim em silêncio, sem mo-
ver com o resto do corpo e sem deslocar o pé que dá o
alinhamento. '

NOTA - A liberdade para mover Q corpo e falar
em forma, será dada pela voz de "á vontade" - Os
homens entretanto evitarão mesmo assim prejudicar o
alinhamento e a cobertura.

12 - Ultima: forma!
Voltar ràpidamente à posição imediatamente cn-

terior.

- MARCHAS-

13 - Marcha nonnal - Marche!
Levanta-se o pé esquerdo para a frente, de manei-

ra pronunciada e com a pernà naturalmente estendi-
da, assentando-a no solo primeiramente com o cal-
canhar; eleva-se ao mesmo tempo o calcanhar do pé
direito, fazendo o peso do corpo recair sôbre o pé es-

querdo. Leva-se em seguida o pé clire~O para a frente,
colocando-o da mesmo maneira; que o esquerdo, Con-
tinúa-se assim a marcha, avançando em linha reta,
perpendicularmente à linha dos ombros; "a cabeça
deve conservar-se levantada" e os braços devem osci-
lar, naturalmente estendidos, em movimento sincrôní-
cos e comandados. A grandeza do passo, contada de
um a outro calcanhar, é de 40 cms. pcrc o primeiro
passo e de 75 cms. para os demais.
, 14 - Alto!

A voz de execução deve ser dada quando o pé es-
querdo assentar no terreno; serão dados mais dois
passos - um com o pé direito, outro com o esquerdo-
unindo-se então com energia o calcanhar do pé direi-
to ao do pé esquerdo.

15 -- Marcar - Passo!
A voz de execução, dada em condições idênticas

à do "alto", o homem executa igualmente o "alto" e
continúa pisando no mesmo lugar, sem lev.antar mui-
to os joelhos, nem bater demasiadamente os pés e
"mantendo a cadência normal"; os braços continuam
oscilando naturalmente.

NOTA - Para romper novamente a marcha, es-
tando marcando passo ao comando:

Em frente! (execução dada no pé esquerdo), marca-
se ainda um passo com o pé direito, rompendo em se-
guida a marcha com o pé esquerdo, conforme item 13.

O movimento de marcar passo deve mcrnter a dis-
tância regulamentar entre duas "unidades", a-fim-de
evitar as "marchas amarradas e passos curtos" que
sempre se caracterizam pelo grande inconveniente de
"arrastar os pés" .

16 - Trocar - Passo!
Aproxírnor o pé de traz do que acaba de assentar

no chão e recomeçar a marcha com este último pé.
NOTA - Este movimento só deverá ser comanda-

do a título de aprendizagem, para uso prático.
17 - Sem cadência - Marche!
O homem tomará o passo e a cadência que mais

convier à sua conformação e ao terreno, mantendo-se
em silêncio, conservando atitude correta, a, distância
e o alinhamento. '

NOTA - Para passar à "marcha normal", será
dado 'o comando: Marcha: nonnal- Marche!

18 - Marcha lenta: com exercício respiratório -
Marche! ,

NOTA - Para passar desta à "marcha normal",
procede-se como no número anterior, tendo-se o cuida-
do de mandar" cessar" o exercício respiratório.

19 - Ac'e,lerado - Marche!
Partindo da "posição fundamental", a· voz

'advertência cJ homem levanta os ante-braços, encos-
tando-os levemente ao corpo e formando com os braços
angulos aproximadamenterétos; as mãos fechadas,
sem esforço e um pouco voltadas porcr dentro, com o
polegar para cima. A voz de execução, leva-se o pé
esquerdo (com a perna lige'iramente flexionada) para
frente, salta-se sôbre o pé direito eprosegue-se corren-
do cadenciadamente, movendo síncrônícc e noturcd-
mente os braços, sem .os áfastar do corpo, A grandeza
do passo será, conforme o terreno, de 75 a 80 crns. apro-
ximadamente, e a cadência de 170 a 180 por minuto.
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As fileiras. pares vão se colocar à esauerda das
fileiras impares que se achavam na sua frente.
. NOTA - Para passar da "coluna por quatro" à
"coluna por dois" ou desta à "coluna por um", proce-
de-se de modo inverso nos números 32 e 30, respecti-
.vornente .

- .FORMAçôES PARA GINASTICA

. Para se abrir" ao mesmo tempo" intervalo e distân-
cia entre os homens, "quando geralmente em marcha"
comanda-se: . "

33 - Base o homem. da direita (esquerda ou centro)
- A dois (ou mais) passos, abrir intervalo e distância
entre os homens - Marche!

Os homens se deslocarão naturalmente para a di-
reita; (ou esquerda) até o intervalo desejado, ao mesmo
tempo que graduam o passo' aj;é a distância desejada
(obedecendo ao mais perfeito alinhamento e a melhor
cobertura), até o comando "alto" .

NOTA - Para "retomar" os íntervolos e distâncias
regulamentares (80 cms. aproximadamente), procede-
se como no número 5.

Para se abrir intervalo e distância entre os homens,
estando a "escola" a pé firme, em "linha 'ou em "colu-
na por dois (três ou quatro)", comanda-se:

34 - Base o homem da direita (esquerda ou cen-
tro) - Grande intervalo - Posição!

Os homens da primeira fileira, elevando lateral-
mente os dois braços, palma das mãos para baixo, se
deslocam ràpidamente para o lado (ou para os lados),
devendo permanecer um pequenino espaço entre os
dedos das mãos que se avisinham. Os homens das
extremidades da primeira fileira, elevarão um único
braço. Os homens das demais fileiras nada mais fa-
rão que procurar ràpidamente o mais perfeito alinha-
mento e melhor cobertura, baseados na primeira filei-
ra.

J

Ao comando: Fírmel , decer energicamente o braço
sem qualquer ruído. .
. Para se abrir distância entre as fil~iras, depois de
tomado o "eronde intervalo", comanda-se "direita (es-
querda) - volver", e procede-se conforme o número 34.

NOTA - Quando não for determinada a base pa-
ra se abrir intervalo e distância/ submetendo-se sem-
pre como base o homem da direita.

Os homens estando formados em uma fileira -
sern intervalo, e numerados de um a quatro ou. de um
a seis, comanda-se:

35 - Por quatro (ou seis) à retaguarda. - Marche,!
Os números um mantêm-se firmes; os números

dois vão se colocar ràpidamente à retaguarda dos nú-
meros um, a um metro ou um metro e oit~nta apro-
:Ximadcrmente; os números três vão se colocar à reta-
{J~arda dos números dois e assim sucessivamente. Os
,numeros dois, três e quatro devem observar a melhor
"cobertura" e voltar a cabeça para a, direita, pare cs-'
segurar o melhor "alinhamento".

Ao comando: Finne!, os homens voltam vivamente
a cabeça para a frente.

NOTA - Para se retomar a formação primitiva,
comanda-se: Em umcx fileira - Marche!

"Deve-se alternar os exercícios com o repouso, devendo tôdas as {partes do corpo receber, diariamente, um
período de descanso." (Sir. George Newman).

~~~~~~~~~~~~~",,"~o~am>'Y'p,-..--an~ de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Esta40 - DiviSão de Aperf. - D.A.S.P."

TAPEÇARIAS - CORTINAS
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MARCA REGISTRADA

J. L E I TE & A B R E U L T D A.
RIO DE JANEIRO

)OOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Os homens estando formados em uma fileira -
sem intervalo, e numerados de um a quatro comanda-
se:

36 - Para a frente, tomar distâncias - Marche!
Os números um dão um passo à frente, os números

dois, dois passos, os números três, três passos ...
NOTA - Nos movimentos de "um" passo à frente

(bem como "um passo à retaguarda, à direita ouà es-
querda) - Marchel não há oscilação dos brcços ,

Os homens estando formados em círculo, com fren-
te para o interior do mesmo e numerados, comanda-se:

37 - Números pares, um passo à frente, números
ímparee, um, passo à retaguarda: - Marche!

38 -- Geralmente o exercício iniciado à voz de
"começar" deverá terminar à voz de "cessar".

39 - Geralmente o execício iniciado à voz de
"marche", deverá terminar à voz de "alto" ou "marche
.normal - Marche!" - conforme a técnica de exe-
cução desse exercício. .

40 ~ Geralmente cs posições de partida são desfei-
tas ao comando: "Fundamental ~ Posição!"

41 - As prescrições regulamentares sôbre movi-
mentos e comendo acima enumeradas, deve'm' ser co-
nhecidas, respeitadas e uniformemente aplicadas pe-
los Srs. Professores para que venham garantir a "uni-
dade de instrução" em tôdas as escolas, devendo ser
categàricamente excluido o uso de movimentos e co-
mandos não regulamentares.

Preparação fwc:a: das enfermeira:s para: as
Fôrças Expedicionárias ~asUeiras
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PIO PIANO JUNIOR

Por ocosioo do Campeonato Co-
legial, há pouco realizado no Es-
tado de São Paulo, e de que partici-
param ginásios oficiais de todo o
interior desta Unidade da Federa-
ção Brasileira, tiveram os inspetores
do Departamento de Educação Fisi-
ea do Estado de São Paulo oportunL
dade de observar, uma vez mais, o
modo efetivo com que é a físicultu-
ra ministrada. Dizemos, mais uma
vez, porque anualmente se reunem
os colégios para competições e o
que apresentam só poderiam fazer
com o funcionamento regular e me-
tódico das suas secções especializa-
das -. Estão aí, sem favor, os frutos
da Escola de Educação Física e
Desportos do Estado de São Poulc.
que há dez anos vem distribuindo,
por todo o território estadual, profes-
sores especializados e entusiastas
que se entregaram, desde então, de
corpo e alma, à missão util e dig-
nificante. Não só na parte de educo.
ção física pràpriamente, mas na de
esportes, as cidades paulistas be-
neficiaram-se g:r:andemente. Há, em
tôdas elas, ambiente esportivo ani-
mador.
Não se pode, todavia, deixar de

constator, no confronto noturcl a
que se é levado, certas depressões
nos resultados em alguns setores:
Ora é a representação feminina de
uma cidade que não mostra o mes-
mo gráu de desenvolvimento do
da masculina, ora uma cidade que
evidencia melhores resultados a
despeito' de menores posibilidades
econômicas, de sua limitação em
número e qualidade de matedal
humano. Mas sempre é possível
verificar-se uma coisa: onde há
professor, integrado no seu traba-
lho, há sempre algo de animador a
se ver.

A quem quer que esteja curioso
de saber as causas de algumas des-
sas disparidades de resultados, de
apresentações ou de brilho mesmo
não terá escapado este fato: profes-
sores ccnscdos. idosos, esfalfando-

.se ainda numa competição desigual
com moços recem-chegados patr"a
o início de uma carreira.
Por termos, certa ocasião; levan-

tado o problema do tempo de ser-
viço a que deveriam estar sujeitos'
os professores de educação física,
achamo-nos na obrigação de voltar
ao assunto quando olhos postos na
realidade, vendo confirmadas as ar-
gumentações com que defendiornos
a necessidade de uma aposentado-
ria alcançada num témpo mais curto
para essa classe de funcionários,
Os fatos, para os que desejarem
estão aí, como dissemos. Mas se
êles não forem o bastante, se não
falarem por si mesmos, em favor
do benefício, não seria também fo-
ra 'de propósito ·lembrar que o pró- .
prio Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos Civis do Estado de São Pau-
lo (Dec.-lei n.? 12.273, de 28-10-1941)
se não concede explicitornente, não
nega em definitivo a possibilidade
desse favor. A questão, ao que pa-
rece, é apenas de ser levantada
junto àqueles de direito. ~

O espírito dessas leis revela a
intenção clara de legisladores hu-
manos. Traduz o que se conhece de
meis avançado em praxes normati-
vos sociais, visando garantir, am-
parar, por todo~ os meios, àqueles
que trabalham. Estão previstas nes-
sas leis, garantias tanto para o tra-
balhador como para o trabalho. Se
procura' amparar aquele, não es-
quece que este precisa também
continuar ininterrupto, uniforme, pro-
dutivo. E para não irmos (mais lon-
ge, basta lembrar apenas a questão
de readaptação profissional, capí-
tulo dos mais modernos nos proble-
mas trabalhistas e que a psicotécni-
ca esmiuçou com tanta oportunida-
de ultimamente. Só isso basta- para
mostrar das intenções dos legisla-
dores; mas não somente intenções.
experiência no tráto dos mais re-
centes estudes e conclusões no setor
especializado do trabalho.

Dizendo (ort, 72) que "readapta-
ção é o aproveitamento do funcio-
nário em função mais compativel
com a sua capacidade física ou in-
telectual e vocação", não só visa
amparar o indivíduo funcionário do
Estado, dando.-lhe· oportunidctdes
que bem merece, como o próprio
trabalho, pois que Iocílitcr ajusta-
mentos entre ambos.

O magistério da educação fí-
sica é espinhoso. Especialíssimo a
certos respeitos. Demanda, como é
bem de ver, um preparo próprio;
exige uma constituição física razoa-
velo Mas não basta, pois a soma
de energia a que obriga cedo dimi-
nue o resultado do especializado. -
Não devemos nos esquecer que êle
só pode empregar-se num deterrni-
nado ritmo- até uma certa idade.
Depois terá que decciç sua inten-
sidade. Terá que se ajustar a novas
condições consentâneas com a sua
idade. O trabalho diário no campo,
com alunos,' é exaustivo. Mais do
que o conhecimento adquirido nos
bancos escolares sobresai, muitas
vezes, a energia de moço. A desen-
voltura de jovens, o ânimo não po-
dem perdurar por tôdas as fases da
vida. A marcha do tempo não Os
poupa. Deixa marcas no material
humano.
O único recurso, então, que lem-

bramos é o de uma cposentcdorío
num tempo mais curto. Há na legis-
lação analogias. Resta tão sàmente
estudar-se o ciclo de duração de um
professor de educação física. Seu
trabalho poderá ser apreciado em
função de uma medida ~ínima que
se estabelecer. O que interessa sa-
lientar é que o professor de educa-
ção física não pode entregar-se a
um trabalho produtivo uniforme-
mente através de sua atividade no
ensino. Se como pessoa merece
consideração tendo em vista a na-
tureza especial de suas atribuições,
não é menor o cuidado e nem me-
nos importante a atenção que deve~
mos à juventude que lhe é entregue.

......................................•................•........................... ~ - .
::::.!:. ·· .... ;;O··~·~;~·..~..·~···~pêlho claro e fiel da saúde mental. Melhore as suas fac.uldades de inteligência e de cará-

ter exercitando diàriamente o seu corpo." .
"Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Divisão de Apert. - D,A.S.P."

........................................................................................................ , _ - .
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.Aspectos d'CI Escola de Aeronáutica por ocasião dá disputa do Campeonato



ÇAO FíSICA

e chutereocupações Comuns
1hált,lo.

(Do D;epartamento de Educação física do Estado de, São Pauló)

Aos

~ natural que além de conhecimentos gerais da
,,_:::5.0 qualquer jogador tenha que conhecer peculia-
_:;;9S que são comuns a cada um em sua posição.

- z extremas, como dissemos em comentário anterior,
:---e:n ter quo:lidades especic;ds para driblar e vencer
-:-_adversário na corrida. E essa forma é bastante

_=:ente da que, usam seus companheiros, visto como
,,:..;.~posição lhe oferece amplo-campo à frente, para
_:::.à.a veloz, para investidas. Precisam, assim, bo-
:-=- o adversário encarregado de sua marcação, em
: =::a corrida, para não atrazar o íoco. e devem ser

capazes, de outra parte, de rematar com os dois pés.
O meio mais facil de bater um adversário na corrida,
dribkmdo-o. é o da mudança rápida em brusca di-
reção. Nos casos de pàradas bruscas, para que o
adversário passe na corrida, sem tempo de parar ao
mesmo tempo, deve o éxtrema se desfazer logo da
bola. Não insistir em mantê-Ia nos pés. Uma vez feito
i~s6 colocar-se sem bola .é mais facil e mais produti-, ,

vo.
A habilidade do chute com os dois pés para os

extremas é uma questão de muita importância. Chu-

I

_::0 se fez- compreender; por que
:!o chamatmos a isto de "reter-
:::::::nentointelectual"? - Sím. Por
:;...:.emotivo pois? - Dir-se-io qUE:o
.r..electucl sentado dia e noite à
.õ,,;,::;: mesa de trabalho, onde o cé-
-;;::,0 assume tôda a responsobili- ,
::::;:à.e da obra, estando os demais
::çãos em verdadeiro relaxamen-
: poderia a educação física ficar
'?squecida ou aparecer tão só como
=_e:nento acidental. Esta resposta
:_::::-::::reservada àqueles que, de dís-
-=-~:osorgânicos sêro atacados fre-
:;...:.e:1temente.
- O intelectual é justamente

_~..:êle que mais necessita da edu- '
_::::::5.0 física para que possa assim,
_-:...~gircom fôrça e vigor, sem dís-
-=-~lOSorgânicos ou sociais o fim
::;:::;:difícil jornada a que se atiram

no seu labor quotidiano, sem, trope-
ço, sem queda, de cabeça erquido,
uma vez que, a educação do ca-
ráter está ligada intimamente à ver-
dadeira educação física, desde que
esta não se afaste de sua finalida-
de sã. ' ~•.
De esfera em esíero, percorrendo

gradativamente os meios SOCIOlS;
'das mais altas rodas aos meios
mais populares, penetrou a educa-
ção física, enfim, na classe de onde
deveria ascender porque é a mais
necessitada de educação ~ a eles.
se proletária, e, nesta, foi recebida
com grande júbilo e carinho, dado
o desenvolvimento crescente da
mentalidade do operário brasileiro.
E, com essa entrada triunfante da
educação física' na formação da es-
cola profissional, onde operários

Eis afinal a educação física difundic:l.a
na! seio da classe ;prolelária; o Presidente
da Republica é homenaqeado por jove~
atletas. Eles são operários-aprendlzes da
escola profissionGl "Silva Freire" em En-
genho de Dentro. Ali não se estuda ape-
11(%S a ,educacão física: a mecanica é
olháda com ~arinho especial por êsses
jovens. pois. das mãos desses atletas
saem peças para ndSsas locomotivas

aprendizes iniciam q 'sua formação
técnica - dentro de um espírito de
disciplina, ordem, confiança em si
mesmos e iniciativa, o Brasil vê, nes-
tes dias indecisos para a humonldc, ,
de, a realização de mais um gran-
dioso feito - iniciado há muitos
anos - pelos pioneiros e continua-
dores dessa catequese: - em cada
operário um homem, em cada ho-
mem uma inteligência, em cada in-
teligência um soldado e, finalmente,
no dizer de Miçruel Calmon - "es-
ta muralha de peitos vivos, que
mais eficazmente do que os de pe-
dra, forma o cinto das fronteiras,
dentro das quais a nação, na con-
fiança de seus defensores, pode
realizar, os seus grandes destinos,
atingindo os cumes da ,inteligência
e do trabalho /I •

....................................................................................... ~~ :................................................................•.......................................................

"Devemos retribuir ao Estado em saúde e viqor o que êle nos dá em segurança e progresso."
"Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Estado - Divisão de Aperf. - D.A.S.P."



B. o salto com vara:

o sarrafo.
As-varas.
Como segurar avara:

1. O salto em-distância;
2. O saãto em altura.

o salto em extensão e em altura. '

3. O salto para baixo.

- O salto para baixo e em extensão,

IV. TOMAR IMPULSO

Aparelhamento para tomar
( Cavalo

impulso: (
( Cavasete

Atitude para tomar impulso (posições).

Exércíctos preparatáríos para tomar impulso:

1. Puíar ;
2. Ficar de cócoras;
3. Afastamento lateral dias pernas;
4. Em afastamento lateral das pernas, fazer mo-

. vimentos circulares, com uma perna só ele-
vando-a à. méia altura ; ,

5. Afastamento lateral das pernas, saltar em se-
guida e cair com; os pés cruzados ;

6. Pular. o cavalete, segurando as alças, e no
. meio do imlo; ficar de cócoras no cavalete ex-
tensão das pernas, para a frente e para trás,
e terniinando depois Q salto ;

7. Estando no cavaãeüe, segurando as alças, ele-
.var e descer o corpo mediante flexíonamento
e 'extensão dOS braços;

8. Balançar no cavalete (gangorrear) .
9. Balançar no cavalete, alternando o balanço

com a posição de eócoras. '
10. Andar com as mãos sôbre O cavalete (1) .

RegT/JiSpara iromar impulso.

A. Saltos simples.

a. Saltos para o lado:

1. Primeiro: montar e descer (no cavalo ou ca-
valete) ;

2. S-egundo: montar e deseer :
3 . Pulo inicial ;
4. Giro;
5. Viravoltear;

:) - Exercício que se faz, hoje, sôbre o plinto. Jahn diz
que a rruador dírículdade está em passar as alças do
d:o cavalete.

ç O FíSICA

6. Tesoura;
7 O moinho;

8. Salto de cócoras;
9. A agulha ;
10. Forquilha;
11. Afastamento lateral das pernas.

b. Saltos para rtrás :

1. Gangorrear ;
2. A escóra;
3. .Salto inicial; '"
4. Fuso;
5. Parafuso;
6. Salto de gato;
7. Salto de macaco-; /

8. Saàto de sapo;
9. ,Giro;
10. Viravolta;
11. Salto de gigante.

Saltos de esgrima (saltos com uma só mão) .

B. Impulsos:_

1. O círculo ;
2. O salto inicial redemoínhado ;
3. Pairar;
4. Roda nas duas alças;
5. O mecânismo do relógio;
6. Impulso, vira volta! e fuso ;

. 7. O aspecto ;
8. Roda numa só alça :
9. A pêta ;
10. O salto da bruxa.
11. Dupla viravolta, ;
12'. Impulso, viravolta e giro.

a. Mais alguns saltos simples;
Mads alguns saltos contínuos;
Maísalguns saltos duplos.

Sal tos realizados por três pessoas.

b . Alguns exercícios de cambalhota;
Alguns exercícios de equilíbrio;
Alguns saltos livres.

Pular sela (2).
• r

V. EQUILIBRAR

Aparelhamento para equilibrar (tóro de equílibrto no
chão; trave 'àte equilíbrio. 'Equilíbrio elevado com pés e
assim por diante) .

Exercícios preparatórios de equílíbrlo .

Exrcícios de equilíbrio:

(2) - Com! pessoa do mesmo jôgo, da mesma idade, etc.

i i i :'~;j.~.:;:;~,.~:~~~:;:·~:i~;::~.;;~~c:~;·::~:~~i:·~:i~;~::·········i,TI •••••••••• i •••••••••••• •••••••••••••••• g
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APERfEiÇOAMENTO

o spertelçoemento físico do servidor do Estado

WICKERSHAM, um. dos mais ilustres pedagogos
americanos, afirmou: - "O que a extensão dos
cabelos era para Sansào, é o exercício para o co-
mum dos homens ... A experiência tem mostrado
que os aluhos que se emparedam no gabinete, e
não exercitam os membros, fazem, numa" série dada
de anos, menos progresso do que aquêles que, em

horas apropriadas, aliviam de estudo a inteligên-
cia e restauram as fôrças do espírito, exercitando
as do corpo. .. O exercício físico renova a ener-
gia intelectual",

E' incontestável a veracidade dessas palavras.
Elas não representam, aliás, idéias novas, resultan-
tes do notável desenvolvimento científico dos úl-

4~ do ~f..P t::I'ko
.. rfl~ho- /9tr1



timos tempos. Muito ao contrário. Desde pris-
cas eras o problema da saúde pela educação fí-
sica vem preocupando os estudiosos. Ninguém
ignora, por exemplo, o valor que na antiga Grécia
era atribuído à arte ginástica que de Creta e Es-
parta, 'onde havia 'logrado grande desenvolvimen-
to, se irradiou para os demais estados, chegando
mesmo a ser considerada em Atenas como um dos
elementos que contribuem' de modo mais decisi-
vo, para a formação de uma cidadania digna das
tradições da cultura helênica.

Como muito bem o expressou ERNESTCURTIUS
(The History of Greece), "os gregos não conce-
.biam espírito são em 'corpo enfermiço, alma se-
rena sob um 'invólucre desestimado e lerdo. A
.zarefa .da educação entre êles consistia no justo
equilíbrio das fôrças espirituais e físicas, no de-
senvolvimento harmônico de tôdas as faculdades
e impulsos naturais. Daí uma vigorosa agilidade
e elasticidade de membros, uma estável robustez
na carreira e na. luta, a firmeza e rapidez do passo,
o desassombro e. segurança.cío porte, o frescor da
saúde, a limpidez e anim_ação do olhar, e essa
presença de espírito, calma e inalterável, que só
,o 'hábito de encarar o perigo pode comunicar ao
homem -- vantagens que, aos olhos dos gregos,
competiam com o cultivo intelectual, a acuidadé
do juízo e o trato das musas. A arte da música
e a da ginástica entrelaçavam-se inseparàvelmente,
a fim de preparar, de geração em geração, uma
juventude sadia no corpo e na alma. Esta era a
,pase da prosperidade dos Estados. Em tôda a
Grécia, "pois, se entendia que essa dupla educação
não devia correr ao sabor das famílias, mas per-
tencia ao Estado, que a regulava e mantinha.
Impossível era imaginar uma cidade helênica sem
ginásios públicos, abundantes de vastas áreas
cheias de sol, entre quadras e alamedas de arvo-,
redo, ordinariamente extramuros, destacando-se,
na região campesina, à beira da água corrente.
Quem quer que aspirasse à autoridade e influ-
ência entre os seus compatrícios, havia de ter des- '
pendido a mor parte. do seu tempo em desenvol-
ver até à consumada madureza, nos ginásios, a
energia viril. Só alí se' podia adquirir essa pre-
sença desembaraçada e firme, que, ao primeiro * Cito por Ruv BARBOSA em seu Parecer sôbre a Re-
relance de olhos, diferençava o homem de edu- forma do Ensino Primário e Várias Instituições Comple-

mentares da Instrução Pública, apresentado em sessão da
cação distinta dos criados no tráfico ou na ofi- Câmara dos Deputados. a 12 de setembro, de 1882.------------------------------~-------------------~

cina, e assinalava os cidadãos capazes de parti-
ciparem na direção dos negócios públicos" (*).

Com o -correr dos séculos, cada vez mais se foi
afirmando essa' necessidade de aliar ao aprimo-
'ramento do espírito o adestramento do corpo e a
conservação de um elevado padrão físico.

Em' Novos Caminh;s e Novos Fins, o Profes-
sor FERNANDODE AZEVEDOchama a atenção, 'de
modo muito expressivo, para os aspectos de extre-
ma gravidade que as condições atuais da vida
social conferem ao problema da saúde. "A inten-
sidade febril da vida moderna -- diz êle -- em
tôdas as emoções que nos faz experirnentar, 'obri-
gando-nos a trabalhar e a produzir ( mo máqui-
nas, não se 'pode suportar senão a 'expensas do
sistema nervoso que se mantém em .alta tensão,
sempre vibrante em seu máximo grau. Ao lado
e simultâneamente com êsses fatores que contri-
buem para o esgotamento das energias individuais,
'~rabalhadas e enervadas por tôda espéoie de soli-
citações externas, o veículo fácil e a máquina redu-
ziram, nas grandes cidades cada vez mais indus-
trializadas, as, oportunidades para os exercícios
e para as fadigas físicas, multiplicando as oca-
siões de contágios pela interpenetração cada vez
mais profunda dos círculos sociais e profissiorrais,
nas ruas, nas escolas, nas fábricas, no teatro. Ora,
os músculos não se desenvolvem com alimenta-
.ção, mas com trabalho; e, no aumen , ,1,.. metabo-
lismo pelos exercícios, é que se há de procurar,
para excitar o apetite, o meio preferível a todos
os outros que oferece a medicina. E" se se 'con-
siderar, por um lado, as relações entre o desen-
volvimento dos músculos do corpo e do músculo
cardíaco', que se hipertrofia com o abuso das fadi-
gas esportivas, mas se atrasa, no seu desenvolvi-
mento, com a falta de exercício; e, por outro lado,
o valor que tem, do ponto de vista geral, um
coração de musculatura mais forte quando um
trabalho maior ou uma enfermidade lhe exige um
. esfôrço especial; compreender-se-á tôda a impor-
tância que aos jogos, aos exercícios ginásticas e
aos esportes dá a educação moderna, a quem cabe
aparelhar o indivíduo de uma sólida armadura
de hábitos higiênicos e de músculos, na luta em

r defesa de sua saúde, contra as surprêsas e hosti-
lidades do meio social".

VIRE
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Foi, certamente, sentindo a quanto de verdade
encerram palavras como essas e, conseqüente-
mente, compreendendo os bons resultados que se
poderiam obter chamando a atenção dos empre-
gados públicos para êsses problemas, concitan-
do-os a se exercitarem sistemàticamente e, em
especial, ensinando-lhes alguns movimentos ginás-
ticos que, sem sacrifício, praticados diàriamente,
pudessem contribuir de modo eficaz para a con-
servação de sua saúde, de sua alegria e do seu
bem estar, que a Divisão de. Aperfeiçoamento do
D .A. S .P . decidiu encetar uma campanha em
prol do aperfeiçoamento físico do servidor do Es-
tado.

Essa campanha, que teve como etapa inicial
a elaboração do folheto "Saúde pela Educação
Física", recentemente pôsto em circulação, se de-
senvolverá de acôrdo com programa previamente
organizado, o qual constará das seguintes ativida-
des:

1. Concurso de pequenos cartazes.

2. Exposição dos cartazes premiados no .con-
curso. Distribuição dos prêmios ,

, 3. Impressão e distribuição de cartazes de
tipo grande, especialmente encomendados
pela Divisão de Aperfeiçoamento.

4. Série de conferências: (Srs. Mario de
Brito, Ary Fernandes e Ciro de Morais).

S. Distribuição da monografia "O aperfeiçoa-
mento físico do servidor do Estado e a sua
influência no rendimento do Serviço PÚ-
blico", premiada no concurso de 1943.

6. Reportagem cinematográfica por intermé-
dio da Divisão de 'Cinema e 'Teatro do
D.I.P.

7. Artigo do Dr. Mario de Brito para a Re-
vista Brasileira de Educação Física.

8. Reprodução na Revista Brasileira de Edu-
cação Física do folheto -"Saúde pela Edu-
cação Física", preparado pela Divisão -de
Aperfeiçoamento.

9. Aforismos para publicação em roda pés da
Revista Brasileira de Educação Física e
no Boletim do D.A.S.P.

10. Artigo do técnico Inezil Pena M-arinho para
a Revista do Serviço Público.

11. Editorial na Revista' Brasileira de Educa-
ção Física.

12. Propaganda radiofônica.

13. Propaganda na imprensa por intermédio
da A.B.I.

14. Atividade desportiva (a ser escolhida para
realização combinada com a AS.C.B.).

Com êsse novo empreendimento, aquela Divi-
são estará acrescentando ao muito que tem feito
em prol, da elevação do nível intelectual dos ser-
vidores do Estado, um complemento que se fazia
necessário ': o aperfeiçoamento. físico. E estará-
confirmando assim esta verdade, elementar hoje
em matéria de educação, que é, na expressão feliz
do nosso Ruy: a inseparabilidade do espírito - e
do corpo na formação da inteligência e dos cos-
tumes humanos.

Oitava reunião mensal de 1944
"

"Os Estados Unidos enfrentam os problemas do após-guerra"

, Com a colaboração do Prof. Hernane Tavares "O que mais impressiona quem visita os EE. UU. hoje
é que a opinião pública e as elites intelectuais estão muito

de Sá, da Universidade de São Paulo, realizou' a
mais preocupadas com o após-guerra do que com a guerra.

D, A. do D. A. S .P. a oitava reunião mensal do E é justo e animador que assim seja. A derrota militar'

corrente ano. Pronunciou Sua. Senhoria a confe- dei eixo. já se está consumando; são os problemas de reor-

rência-tema da reunião, que subordinou ao título ganização política, econômica e social do _mundo que hoje
avultam. Os EE. UIJ. vão ter que enfrentar problemas

"Os Estados Unidos enfrentam OS problemas do
muito sérios nesses três setores durante o período que se

ap'ós~guerra" .e cu' o teor transcrevemos a segu=ir-..:c-__ Se2CUir e o _olanso rrI;lit.<>."

•
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_",s;::,,_-,'olvimentoharmonioso e m egTal das grandes
:"S€s vitais do organismo humano e despertar as
-=-ciades morais e intelectuais mais valiosas ao ho-
"'~ _ Por conseguinte, por meio de práticas sistemati-
:::::s no período compreendido entre os sete e os qua-

-~=;::ou quinze anos de idad~, a educação física deve
"'=- '..L"TIO 'garantia poro a saúde, para a resistência fí-
:~ para o bom funcionamento dos diversos órgãos e,

-=-_:L~ente,umo fonte de beleza corporal.

A vida escolar nessa etapa de seu desenvolvimen-
- :aracteríza-se por uma grande necessidade de mo-
--::r:ento, Particularmente a educação física deve estar
cc servico dessa necessidade, uma vez bem dirigida e
ccntrokrdcr.

A grande populacão esç::olar que aflúe às escolas
e a porte mais considerável que fica sem assistir às
aulas, por falta de locol, de material e de professorado,
indicom-nos, categàricamente a necessidade de pro-
porcionar à educação física tôda a importância' e in-
:"uência que deve ter para o futuro cidadão, como fa-
.cr disciplinar de primeira importância e como meio
de obter um contrôle moral, psíquico e de defesa da
saúde, A característica da: educação física nesse gran-
de setor de habitantes é de tornar cada aluno de nossas
escolas um fator de progresso e de grandeza' individual
coletiva em benefício dos altos interêsses danação.

Si considerarmos ainda que, grande parte dessa
massa de alunos não passará ao liceu nem a nenhum
outro estabe]ecimento de ensino médio, e sim que irá
da escola diretamente para as múltiplas atividades da
vida prática, será importante destacar que a educação
física é um fator decisivo na formação da personali-
dade de cada indivíduo.

Habituar as crianças à prática constante do asseio,
da ordem, da disciplina, do bom trato para com seus
companheiros, do auxílio mútuo como elemento de co-
modidade e de progresso e da formação, em geral, de
hábitos e de qualidades que enaIteçam e formem a per-
sonalidade húmana, é uma tarefa quase exclusiva da
educação física; por conseguinte, na escola primária
deve conceder-se-lhe maior importância que aquela
que tem- tido.

Há no Chile 4,200 escolas fiscalizadas. A maioria
-corece de tôda clcsse de elementos para a prática da
ginástica para os j090~ e os esportes. A criança 'passa
a maior parte do tempd em salas estreitas, escuras e
mal ventiladas. Êste ser em formação tem direito, mais
do que muitos outros a que se lhe proporcione uma edu-
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ccçõo físico de aco:-a cem ",_:::IE ç::-:; __cs :-_5:::5ss:a:::-
des. (1).

Dotar de aparelhamento ginas ce e desportr.o es-
sa imensa quantidade de escolas repartidas ao longo
do país siginficará inverter uma grande quantidade de
milhões de pesos que o Estado deve encarar com a
maior brevidade possível, afim de desenvolver à raça, ~
a pujança e a sobriedade que foram suas corocterístí-:
cas mais notáveis no passado.

Uma lei de educação física que se dite deve ser
uma arma de defesa para a criança desamparada de
nossas sscolcs e que a possa colocar no caminho do
trabalho e do proqresso . ,

Consideramos de urgência para a salvação da ra-
ça a construção e instalação de PraçCl$de Joqos, com
todos os elementos indispensáveis; desde logo em tô-
das as cidades' cabeças de departamentos do pois .

Êstes campos de dívorsôo infantil, além dos ele-
mentos de íoco. de ginástica, de desportos e banhos
que devem ter, precisam de restaurantes higiênicos e
sãos que ajudem às críonços na sua alimentação nu-
tritiva.

A êstes -campos desportivos e de treinamento de-
vem ter afluência as diversas escolas do setor.

Finalmente e resumindo diremos que os objetivos
principais dos grandes meios par.a realizar uma bôa
educação física na escola primária devem ser os se-
guintes,:

1 - Contrariar as atitudes ontl-íísíolócnccs determi- .
nadas pelo trabalho escolàr ateridendo especialmente
à correção das deformações da coluna.

2 - Procurar a formação de hábitos de exercícios,
tecondição necessária para criar estímulos permanen-
tes que facilitem o desenvolvimento normal do organis-
mo e especialmente do sistema neuro-múscular. 'Estas
condição necessária para criar estímulos permanen-
lidade indispensável para o exercício do vantade, para
a formação do caráter e para a própria elevação espi-
ritual. • .

.,
(l) - Pela Lei n.? 5.989, de 14 de janeiro de 1931, orqanizou-ae

a Sociedade Construtora de Estabelecimentos Educacionms com um
capita!l inicial de Cr$ 21(}.0(}O,OO.Êste oapital fdi aumentado' G .,.'
Cr$ 500.000.00 pela Lei de< Emergê cio: n.o 1.200. ditada reeelfttemen.-
te. ~urante os dois últimos anos es\01 empresa constrUiu 80 locais.
escolares nas diversas cidades do país com UDI'CII capacidade pal'c.
800.000 cria:nças tendo tido uma despesa de mais de Cr$ 130.000.00.
Atualmente estão p<ll'a ser, terminados 30 novos locais. e construirão
,30 mais, de mc.ldo que no fim do presente ano. diSpor-se-á dle 140
qrcmdes locais através de todo o .plCI;Íscom uma capaCidade parei
mais de 120.000.

Esta Sociedade foi formada com QOjpitaisdoados por JlCI'1'ticulc-
res e pelo Estado 'e está obriqada. por d:ls~ção da lei qu~ a cndU,
Ol construir semente escolas primárias durante seus primeiros doze'
anos de funcionamento. N. de S. C. do C.
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obre· a I Olimpíada dos
Servidores Civís do·Brasil

A Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento
Administrativo do Serviço Público, idealizadorada I
Olimpíada dos Servidores Civis do Brasil, parte inte-
grante do plano de aperfeiçoamento físico do servidor
público que elabotou e vai reolizondo, está de para-
bens pe-la sua feliz iniciativa. O êxito alcançado por
êsse certame excedeu às espectativas mais otimistas.- '

Levada a efeito pela Associação dos Servidores Civis
do Brasil, com opôío de todos os Ministérios, órgãos
subordinados à Presidência da República e instituições
autárquicas e a' cooperação da Escola Nacional de
Educação Física e Despottos, cuios professores colobo-
raram eficientemente, na preparação das delegações
;participantes, a I Olimpíada dos Servidores Civis do
Brcsíl contou com vinte e sete entidades concorrentes,
que se fizeram represen ter por 2. 023 atletas. Poucas
competições entre nó~ terão reunido tão elevado núme-
ro de disputantes, que perseguiram a vitória de suas
equipes com ardor e, lealdade, sem esmorecimentos,
numa dernonstrcrçõo magnífica de pujança física e ele-
vação moral. Coube o triunfo aos servidores do Mínís-
téríodc Educação, secundados de perto pelos do Ban-
co do Brasil, Estudo do Rio e Ministério da Fazenda.
De 27 de outubro a 5 de novembro, a população do Rio
de Janeiro assistiu às competições de nove modalida-
des desporfivas, incentivando os atletas, jogadores, na-
dadores ou remadores com oplcusos qUe os estimula-
-ram a empregar-se até .rr última de suas energias ria

"

conquista da vit6rici:. Excelente escola essa, onde se
poderão forjar homens de tenacidade, de que o Bra-
sil precisa em todos os setores de sua odmínístroçõo
para que possa cumprir o sagrado destino que lhe
aponta a sua bandeira: Ordem e Progresso.

Os campos desportivos nos permitem conhecer co-

mo os homens se poderão conduzir em sua vida públi-
ca ou privada, nos revelam os defeitos e qualidades
de cada um, possibilitando a eliminação daqueles e a
exploração destas e permitindo, ainda, um melhor cpro,

veitamento dos valores que evidenciam e selecionam,

Aquêles a que faHa a tenacidade nos jogos desportivos, ,
faltará tornbérn a perseverança para realizar tarefas
difíceis.

Mas, os campos desportivos não devem selecionar
apenas os mais capazes; devem possibiÍitar a todos o
desenvolvimento das fôrças que apresentem sob forma
potencial e que, muitas vezes, permanecem, por falta
de oportunidade, inexploradas durante tôda a existên-
cia. Nesse sentido, para que a Divisão de Aperfeiçoa-
mento do D, A. S. P. possa bem cumprir o seu progra-
ma de aperfeiçoamento físico do servidor do Estado, su-
gerimos que promova ou Jaça realizar por quem de di-
reito jOgOS e competições destinádos exclusivamente
àqu~les a que nunca foi dado participar de tais certa-
mes e que são, justamente, os que dêles mais necessi-
tam. 'Os mais capazes terão sempre um grande núme-
ro de oportunidades para participar de compeonctos
oficíais, ioços amistosos €i disputas de outra natureza,
enquanto os menos dotados permanecem indefinida-
mente num plano secundório, relegados ao mais com-
pleto esquecimento, Cada campeão cerceia as possibili-
dades de, pelo menos, cem indivíduos.

Que a Divisão de Aperfeiçoamento do D. A. S. P.
ou a Associação dos Servidores Civís do Brasil promo-
vam competições entre servidores públicos não inscri-
tos nas ligas e federações desportivos são os votos que
formulemos. desejosos de que' não se desvirtue a fina-
lidade da Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Ser.
vidor do Esiado em tão boa hora instituida.



21 - Mário Bassoi - Curitiba - Paraná - Com rela-
as publicações e atos oücíads a que alude em' sua car-

a. informamos:

Educação Física Feminina", de orlando Rangel - Tra-
ta-se de edição particular, de 1930; o livro foi ímpres-
so n31Tipografia do Patronato (Rua Real Grandeza,
174), na cidade do Rio de JMlieiro.

. Mulher e o Desporto", dlo Dr. Paulo Aralújo - dirija-se
ao Departamento de EdUlcação Nacional da Prefeitura
do Distrito Fedéral, solicitando ao Serviço de Educa-
ção Fi~ica os Boletins ns. 9 e 10.

Educação Física", n. 77 - Dirija-se 31essa revísta, cujo
endereço é Caixa Postal 3.066 - Rio, de Janeiro.

Circular n. 3.505,da antiga Inspetoria Geral do E~ino
Superior" - A "Revista Brasileira de Educação Físi-
031"pública, neste número, uma conferência do Prof.
Inezil Penna Marinho, sob o título "A Inspeção da
Educação Física", na qual se contém a parte da referi-
da circular que interessa aos inspetores de educação
física.

"Biotipologia Pedagógica", de Peregrbno Junior - Edição
de 1940 da Livraria Odeon (Av. Rio Branco, 157 _. Rio
de Janeiro).

"Lei n. 378, de 13-1-937" - Vamos publicá-Ia, a partir do
n. de janeiro de 1945; ínserto no livro do Prof'. Inezll
Penna Marinho "Curso de Edtucação Física".

"Decreto-lei n. 4.073, de 30-1-942" - Foi publicado no Bo-
letim de Educação Física 11..5, da Divisão de Educa-
ção Física.

"Decreto-lei 1111.3.199, de 14-4-941" - Publicado em opús-
culo pelo Conselho Nacional de Desportos (Av. Rio
Branco, 108 - 15.0 andar) e inserto no livro do Prof.
Inezil Penna Marinho, recém-publicado pela Compa-
nhia Brasil Editora (Rua Albuquerque Lins, 586 - São
Plalulo), sob o título "Curso de Educação Física".

"Decreto-lei n , 6.141, de 28-12-942" - Publicado no Bole-
tim de Educação Física n. 9.

"Portarias Ministeriais ns. 8, de 16-1-941 e 224, de 31-3-
-943" - A seu pedido, publicamos neste número.

"Decreto-lei n. 2.028, de 22-2-940" - A seu pedido,
publicamos neste número.

"Decreto-lei n. 4.244, de 9-4-942" - Publicado no Bole-
tim de Educação Fisíca n. 5, da Divisão de Educação
Física.
Os decretos-Ieís publicados no Boletim de Educação

Física da Divisão de Educação FísiCJaJtrazem grifada tôda
a parte que diz respeito, dãreta ou índãretamente, à Edu-
cação Física.

I
22 - Francisco de Paula Santos - Oliveira - Minas,

Gerais - A regra certa para ° cálculo da percentagem das
faltas às sessões de educação física poderá ser obietívada
com o seguinte exemplo, no qual utilizamos os próprios
dados que nos remeteu:

Suponhamo que um aluno tenha faltado a 17 sessões
de educação física e que,o total das sessões ministradas foi
de 52. Armamos a seguinte proporção:

17 x

52 100

Tirando o valor de X, teremos:

17 x 100 1700
-- - 32,69%

52
X=----

52

Aí está a regra certa para o cálculo da, percentagem
das faltas às sessões de educação f1sica.

---'--+._-'--

Qualquel' correspondência parai esta Seção deverá tra-
zer o seguinte enderêço :

"REvrSTA BRASILEIRA DE EDUCAÇAO FíSICA"

Seção de Consultas

Caixa Postal -111.·274- Rio de Janeiro

As consultas que nos são formuladas são írnedíara-
mente respondidas por carta aérea ou expressa e poste-
riormente publícadas no primeiro número a sair desta
Revista.

-_ .._-----------_----.:.. -- --- ---- -
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34 DE EDUCAÇÃO FíSICA

132 da den.

PedidO de reconhecimento do Curso Normal de Educa-
ção Física do Estado de Pernarnbuce , ,

O Conselho Nacional de Educação já se pronunciou a
respeito do Curso, Normal de Eduoação Física do Estado
de Pernambuco quando estudou o pedido de autorização
para seu funcionamento,

Foi concedaaa E)SSa. autorização pelo Decreto n," 8-,919
e feitas as modiücações propostas pelo Conselho, pelo De-
creto Estadual n.? 748, de 20 de junho de 1942; que deu
novo regulamento ao Curso, foi requerido seu reconheci-
mento. O Sr. Míndstro da Educação nomeou para prece-
derem à verificação das condíções de funcionamento, nos
têrmos do art. 7.° do Decreto-lei n.? 421, de 11 de maio de
1938, aos Srs. Inezil Penna Marinho, Sebastião da Silva
Cruz e Elpídio Vieira Brasil.

O Curso Normal de Educação Física do Es.ado de Per ,
namcuco é uma instituição de caráter público, mantido
pelo Govêrno Estadual e se encontra díretamen;e subordí-
nado à Diretoria de Educação Física ESCOJ":1l',órgão da Se-
cretaria do Interior, gozando de autonomia administrati-
va. Tem por fim a formação de normalístas especialistas
em Educação Física, de acôrdo com o Decreto-lei n.? 1.212,
de 17 de abril de 1939.

O relatórür da Comissão Verificadora, procedido pelo
Sr. Inezil Penna Marinho, muito bem elaborado e minucio-
so, demonstra ter sido perfeitamente regular o funciona-
mento do curso e estarem. preenchidas as exlgências das
alíneas a, b, c, d, e e f, do art. 4.°, do Decreto-lei n.? 421,
de 11 de maio de 1938 e do artigo l.0 do Decreto-lei n.?
2.076 de 8 ee março de 1940.

Observa-se, no entanto, não estarem incluídas no Re-:
gulamento as disposições relativas ao Conselho Técnico
Acmínístratívo e à Congregação. .

- É verdade que tais disposições fazem parte do Regi-
mento Interno da Escolal Nacional de Educação Física !
Desportos, nos capítulos. II e IV, do Título V. Assim, a
Comissão de Ensino Superior julga ser ouvida a respeito
a douta Comissão de Estatutos, Regulamentos e Regimen-
tos, podendo ser concedido o reconhecimento do Curso
Normal de Educação F'isica do Es.tado de·Pernamibu<:,o,após
a satisfação cU.s exigências da douta Comissão.

É com satisfação que :ai Comissão de Ensino Superior
veríríca o perfeito funcionamento de um curso de especía-

lização de Educação Física, sob a égide do Govêrno do Es-
tado de Pernambuco

Sal~ das Sessões, 11 de setembro de 1944. - Baulo
FllliNeil'asHorta, Relator. - Cesário de Andrade , - Lou-
renço Filho - Josué d'Afonseca.

DECRETO N.o 16.531 - DE 6 DE SETEMBRO DE '1944

Concede reconhecimento a cursos da Escola. de
Educação Física e Desportos do Estado de São Paulo.

O Presidente da República resolve, nos têrmos do
ort. 23 do Decreto-lei n.? 421, de 11 de maio de 1938,
conceder reconhecimento ao Curso Normal de Educa-
ção Física, ao Curso de Medicina Especializada em
Educação Física e Desportos e ao Curso de Técnica
Desportiva e. de Treinamento e Massagem, da Escola
de Educação Física e Desportos do Estado de São
Paulo.

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944,123.°da In-
dependência e 56,° da República.

as) GETULIO VARGAS
Gusta~o Capanema----,----

DECRETO'N.o 15.582 - DE 16 DE MAIO, DE 1944

Concede reconhecimento a diversos cursos da Es-
cola Superior de Educação Física de Pôrto Ala~re.

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 74, letro a, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.? 421, de 11 de maio
de 1938,resolve: .

Conceder reconhecimento aos Cursos Superiores
de Educação Física, Normal de Educação Física, de
Técnica Desportwo, de Mediciria Especializada em
Educação Física, com sede em Pôrto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul. .

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944/123.°da Inde-
pendência e 56.° da República: '

as) GETULIO VARGAS
Gustavo Capanema
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n. 132 da

PedidO de reconhecimento 'dto Curso Normlai de Educa-
-o Física do Estado de Pernambuco.:
o Conselho Nacional de Educação já se pronunciou a

respeito do Curso, Normal de Eduoação Física do Estado
:'c Pernambuco quando estudou o pedido de autorização
,,3...'""3. seu funcionamento.

Foi concedaaa essa autorização pelo Decreto n," 8-,919
= :eitas as modiJicações propostas pelo Conselho, pelo De-
__sto Estadual n.? 748, de 20 de junho de 1942; que deu'

70 regulamento ao Curso, foi requerido seu reconheci-
ento, O Sr. Ministro da Educação nomeou para proce-:

:'=!"emà verificação das cond-ições de funcionamento, nos
-§!"IIlOSdo art. 7.0 do Decreto-lei n.P 421, de 11 de maio de
:~8, aos Srs. Inezil Penna Marinho, Sebastião da Silva
~:UZ e Elpídio Vieira Brasil.

O Curso Normal de Educação Física do Es~,ado de Per.,
camauco é uma Instituição de caráter público, mantido
;:e o Govêrno Estadual e se encontra díretameri.e subordí-
nado à Diretoria de Educação Física ESCOJ":\t',órgão da Se-
retaría do Interior, gozando de autonomia admtnístratí-
va, Tem por fim a formação de norrnalístas especialistas
em Educaçâo Física, de acôrdo com o Decreto-lei n.? 1.212,
ce 17 de abril de 1939.

Q relatórür da Comissão venücadora, procedido (pelo
sr. Inezil Perma Marírrho, muito bem elaborado e minucio-
50, demonstra ter sido perfeitamente regular o fun.ciona-
_ ento do curso e estarem preenchidas as exigências das
alíneas a, b, c, d, e e f, do art. 4.0, do Docreto-Iei n.? 421,
de 11 de maio de 1938 e' do artígo 1.0 do Decreto-lei n.o
2.076 de 8 d~ março de 1940.

Observa-se, no entanto, não estarem incluídas no Re~
gulamento as ddsposlções relativas ao Conselho Técnico
Aãmínístratívo e à Congregação. '

É verdade que tais disposições fazem parte do Regi-
znento Interno da Escolal Nacional de Educação Física !,
DespO!Itos, nos capítulos, II e IV, do Título V. Assim, a
Comíssâo de Ensino Superior julga ser ouvida a respeito
a douta Comissão de Estatutos, Regulamentos e Re.gimen-
:03, podendo ser concedido o reconhecimento do Curso
~ormal de Educação Física do Es.tado de·Pernam!bu(.',o,após
a satisf.ação das exigências da douta Comissão.

É com satisfação que '81 Comissão de Ensino Superior
veríüóa o perfeito funcionamento de um curso de especía-

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FíSICA

de

lização de Educação Fisica, sob a égide do Govêrno do Es-
tado de Pernambu,co
• Salt das Sessões, 11 de setembro de 1944. - Paulo
Psmreíras Horta, Relator'. - Cesário de Andrade , ~ Lou-
renço Filho - Josué d'Afonseca.

DECRETO N.o 16.531 - DE 6 DE SETEMBRO DE' 1944

Concede reconhecimento a cursos da Escola. de
Educação Física e Desportos do Estado de São Paulo.

O Presidente da República resolve, nos têrmos do
art. 23 do Decreto-lei n.? 421, de 11 de maio de 1938,
çonceder reconhecimento ao Curso Normal de Educa-
ção Física, ao Curso de Medicina Especializada em
Educação Física e Desportos e ao Curso de Técnica
Desportiva e. de Treinamento e Massagem, da Escola'
de Educação Física e Desportos do Estado de São
Paulo.

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1844, 123;° da In-
dependência e 56.0 da República. (

. as) GETULIO VARGAS
Gustmro Capanema

DECRETO·N.o 15.582 - DE 16 DE MAIO DE 1944

Concede reconhecimento a diversos cursos da Es-
cola Superior de Educação Física de Pôrto Ale$1re.

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 74, letrcr a, da Constituiçào, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.? 421, de 11 de maio
de 1938, resolve: ,

Conceder reconhecimento aos Cursos Superiores
de Educação Física, Normal de Educação Física! de
Técnica lJesporti,va, de Medicina Especializada em
Educação Física, com sede em Pôrto Alegrei no Estado
do Rio Grande do Sul.

Rio de [cmeíro, 16 de maio de 1944, 123.° da Inde-
pendência e 56.0 da República: .

as) GETULIO VARGAS
Gustavo Capanema·· .
, I
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DE ED CAÇAO FtSICA

.-:; -ogar, o que quasi sempre está
e=- :elação com condições ou qua-
::'::::::iesinatas, naturais; segundo,
- --"'ecimemto que possue do espor-
e que lhe permita compensar muí-

vezes, o desageitamento para a
_.•..:.caou então "melhorar" a; sua
--:-_dão natural; em terceiro lugar,
-:: ponto de vista de rendimento,
.,.c é, a forma pela qual êle, com
: _:::::saptidões e com os seus conhe-
.msntos, produz um' trabalho espor-
+c. Essas pesquizas, como se per-
::e::::e,seriam feitas ctrcvés da psi-
::-ecnica.

que vai, com tôda a certeza, refle-
tir no seu "valor global", corno pro-
fissional de futebol.

Temos: assim, que investigar, de-
pois de, os termos em relação ao
temperamento, a conduta esportlvtr
que muitos chamariam "combativi-
derde", ~ão os conhecidos tempera-
mentos agressivos ou apáticos, isto,
considerado dentro das regras nor-
mais do jogo. Há "disciplinados"
qUe não' se insurjem contra injusti-
ças, mos se abatem e esmorecem .
os compcnheíros , Outros tornam-se
demasiadamente interessados e de
tal modo se apaixonam pelos lan-
ces que :transgridem regras e preju-
dicam dp mesma forma por exces-

I
so de zelo, se assim podemos nos
exprimir ~ Com a apreciação desse
aspecto da personalidade do fute-
bolísto medimos a parte psicológica.
Condutd social - Por conduta so-

cial podemos compreender as ati-
tudes do profissional que estejam
diretamente ligadas com o seu com-
portamento como membro da socíe-'
dade e, nela, como' um -profissional
geralmente facil de ser cpontcdo na
massa popular. E' claro que a for-
ma por que é êle "apontado" refle-
te na sua situação e na do clube a
que pertencer. .
Assim, devemos nos preocupar

com a questão publicidade. E' a
forma pela qual o indivíduo se faz
conhecido. Mantendo relações que
o tornem popular, comparecendo a
reuniões sociais, pagando notícias,
dirigindo, enfim, sua publicidade pc,

rd Se constituir um "cartaz" num
quadro, muito embora tecnicamente
sem expressão muitas vezes. ~,
aquele que assim procede, organi-
zadamente, vale muito mais para
um clube profissional do que um ou-
tro que assim não proceda e, do
ponto de vista de íoso sejam iguais.
Grandes públicos representam. ren-

das para os clubes e os ccctczes"
individuais são parte dêsse íntsràs-
se que as massas devotam aos gre-
mies esportivos profissionais. Por
conseguinte, o valor do profissional
pode ser mantido num nível apre-
ciável à custa do que chamamos
publicidade. ,E', pois, uma condição:
a ser medida se tivermos em mente
avaliar um prófissional .

"Popularidade ", chamamos aque- ~
Ia situação que os indivíduos alcan-
ççm, de que desfrutam, por uma
simpatia ncturcl qUe irradiam. A
publicidade orientada pode ser um \
dos meios para alcançar essa popu,
laridade. Mas, depende de muitas
condições que nem sempre podem
explicar, com precisão. Há certas
prevenções com nomes, ·com "gei-
tos", que implicam e impedem a um
jogador tornar-se popular. Essa
"simpatia" é uma condição que de-
ve ser levada em conta ao se cpu-
rar a configuração de uma persona-
lidade .. Ela refletirá no "volor" do
indivíduo. Dificilmente se faz de
um "tipo antipático" um grande cor.
taz por maiores que sejam suas qua-
lidades. E' quasi sempre um princi-
pio de desmoralização em embrião,
em potencial, que se forma na opi-
.nião pública.

Por fim, em relação à I conduta
socicl, devemos medir o que deno-
minamos :comportamento", na sua
concepção comum, usual. Seja a
maneira de ser do jogador fora do
seu ambiente profissional, onde êle
assume "status" como pai' de fa-
mília, como filho, como "emprega-
do" ou como patrão, etc.

Com essas preocupações enume-
radas teríamos reunidas tôdas os
"quaÍidades" a sondar no que diz
respeito à' conduta social.

Resia-nos, assim, uma rópidc aná-
lise quanto à elcborcçõo da "esca-
la" propriamente dita. '

As condições técnicas individuais,
crurolmente, dependem, para iul-

:::mlento, da análise do próprio tro,
.::~·1.0,do que resulta apontar-se um
ccnnmto de condições reconhecidas
__:ilspensáveis. Da mesma forma,
=::::::: análise do ioco, do ponto de vis-
~ de sua dinâmica, resulta apontar-
~;:;um conjunto de situações tidos
::::no mínimas a serem conhecidas
=- demonstradas- pelo indivíduo. E,
.;::::almenie, da forma pela qual o ín-
=--iduo reunisse as, duas coisas, as
sues qualidades individuais e o seu
ccnhecimento do jogo, de que resuL
ancr um trabalho a que poderio-
_:::s denominar "rendimento".

Conduta esportiva '- Pela tonduta
espcrtivcé responsável, em nosso
ccso, a investigação do tempera-
:::ento psicológico do' jogador: os
rsbeldes, em geral, trazem .situcções
'::'esagradáveis para o clube, ~, em
momentos de ioçros, prejudicam o
ccniunto , Há jogadores demcsicdc-
:::ente 'cordatos, por outro lado, as-
sizn como os rebeldes é indisciplí-
r.cdos. Tudo constitui um problema
;:::::::ao clube. Como essa atitude
i s jogadores influe fortemente na
cscisõo de jogos, na harmonia do
.:~:.We,é iusto qUe se avalie, tam-
cem, no profissional,- esse condição

~(i i7iãii .TiI •• ií • li ."tiI ••••••••••••Ii........-iii ••• ãiiiiiii ••..i.i.i1i.7iiii '-i' •••••••• i,•••••• ·i--.-.--. ..... ,.......-iililil.i.i. iiliTiiii-, ~
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- ';;êsse técnico, vamos transcre-
__ o: trajetória dos quadros desse

: __ag10 naqueles' certames:
:;~2- Seis jOgOS'- Seis vító-

o.I:. Os adversários -e contagem
:-::::n os seçuintes; Colégio -Arqui-
.:: ccssono. 47 a 41; Colégio Santo'
_':_~e::to,40 t 33; Ciências e Letras,
"'-: G 32; Colégio Içírcnço, 43 a 29;
::~egio Bandeirantes, 41 a 26; Ate-
__ e-..;, Brasil, 53 G 17. . .

~943 -:- Quatro icçós - Quatro
-~::J::-ias.. Os adversários e conta-
-:"':-.:.5 foram os seguintes: Colégio
~:::-~osGomes, 46 a 18; Ginásio Os-
c.co Cruz, 29 a 22; Ateneu Brasil,

:'" o: 31; Colégio Independência, 36
:: ~g. Venceu o Ginásio Minerva'
ç:::- ausência deste.

: 944 ~ Cinco iocros - Cinco vitó-
=_'::S - Foram os seguintes os ad-
+arsórios e as contagens: Vera Cruz,
:: a 9; GinásioPaultstano, 34 a 22;
:~~égio Bcndaírcntes. 33 a 20; Colé"
:;_:J Stafford, 27 a '21; 'Golégio Inde-
-~:!dência, 17 a 11.

A BRASILEIBA DE EDUCAÇÃO tíSICA

Em 1944, comó vinha acontecen-
do em outros anos, os finalistas do
campeonato foram o Mackenzie e
o Independência. A vitória do
Mackenzie, por 17 a 11, foi bastan-
te apertada devido ao bom sistema
.de morcoçõo empregado' pelos dois
adversários. Isso revela o progres-
so dos quadros colegiais nestes úl-
timos anos. E com êsse expressivo
feito o Mackenzie socrou-se tri-ccrn-
peão paulista ginasial, confirmando
assim a "períormcnce" cumprida
nos anos anteriores.

A turma que em 1944 levantou. o Campeonatq Ginasial dei São Paulo, com
cinco jogos e cinco vitórias Vemos" com Na!im aIOcentro" os seguintes jo-
gadores, da esquerda para o: dire,ua: Alv,aro, Rcrul, Vinicius, Dedton, Jorge

(cup), José, Boris, Adolfo, Walter e Eolo

aim, no iniciG do treinamento 'da turma do N:acklenzie, dando e,xplico:-
ções técníccrs

. . . . I
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As boas condições de preparei,
aliadas à grande dose de entusias-
mo, qualidade predominante dos jo-
vens esportistas dirigidos por Naim,
deram ao Colégio Mackenzie indis-
cutível mérito na obtenção de tão
almejado êxito.
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os OLHOS E A SAÚDE DAS CRIANÇAS

Os defeitos dos olhos têm influência na
saúde e inteligência das crianças. Sob
orientação do oculista, entretanto, muitos
deles' podem ser corrigidos com facilid'ade.
Quando não !raiados, ao contrérío- agra-
vam-se e, tornam-se definitivos.

Se deaconli(J que seu filho tem
qu<a!quer perturlxIção da vista,
leve-o imedia'Jmente ao médi-
dico de olhos. - SNES.

FRANZllNO.MAS NÃO l.NCAPAZ

A criança franzina, pelo simples Ioto de
Ser franzina, j6 se tem na conta de rnaís
fraca do que as demais, Se os pais a ccr-
com de' cuidadbs exagerados, ela passa a
se julga.r incapaz de qualquer atividade e
inferior às outras. Cumpre aos pais evitar
que adquiram tal convicção, não lhss dan-
do atenções excessivos,

s• seu filho, é franzlno ou tem
Igúde precá!'ia. procure permitir-lhe
atividades co'mpatíveis com suas
forças. para que êle não venha
a fazer uma idéia errada de sua
CCIIpacidade. - SNES.

EFfllTO DOS MAUS TRATOS

Os castigos corporais o:Plicados pelos
pais excessivamente severos tornam' os fi-
lhos infelizes e cheios de decepções na vida.
Tem-se observado que as crícnçon '4ata-
das dessa: forma, raramente se revelam nor-
msrís na 1dad13 crdultc, tomam-se mentirosos,
furtam e praticam,muitas vezes, até crimes
em resposta ao' ambiente carregado em que
vivem.

Não Irate mal seu filho e pro-
cure ~cá-lo com p:xciência e
doçura. para que êle não venha
a tomar-se desonesto. violento
ou infeliz. - SNES.

DE EDUCAÇAO FÍSICA

ESTUDO ,AO AR LIVRE

A vida ao QJI' livre traz grande beneficio
à saúde e é muito vantajosa ao trabalho
intelectual. Os alunos que estudam ao ar
livre, ou em salas bem arejadas, gozam
mais saúde e têm maior facilidade em
aprender.

Faça com que seu filho se habi
tue a estudar ao ar livre.
SNES.

QUÁN,DO A CRIIANÇAERRAR

Erros e irriperfeiç~es são ncturcis em
qualquer passôo, principolmente quando co-
_metidos peia primeira vez, Nas crianços são
mais comuns, e os pais não devem repreen-
dê-Ias severamente por cometerem paquenos

ícltcs, O caminho a SEguir é o do conselho
amistoso, mas sem promessa de recompensas,
pois só assim se formará uma personalid'ade
sadia,

Não repreenda seu filho por fe:t!tas
pequenas ou cometidas 'pela pri-
meira vez. Mostre-lhe. suovemen-
te. seu êrro e as consequências
possíveis e o ccoaselhe pq:ra o ca-
minho certo. - SNES.

O BEIJO PODE TRANSMiTIR DOENÇAS

Na mucosidade do nariz e da garganta ou
nas feridas locclízcdcs nos lábios e na lín-
gua podem ser encontrados micróbios de
gripe, tuberculose, sífilis, etc. Compreende-se,
assim, quão perigoso é o beijo, principalmen-
te paro os indivíduos pouco resistentes às
infecções, como as crianças. '

Evite que beijem seu filho, para'
livrá-lo de numeroscs doenças. al-
CJumas das quads bem CJ!'aves.
SNES.

A PERSONALIDADE DO "rn.HO ÚNICO"

o "filho único" fico com a personalidade
muito apagada quando- é criado fofa, do con-
vívio de outras crianças. E·em vez de pensar
e proceder como os da sua idade, êle passa
a imitar os adultos e as consoquencicrs são
desastrosas. Os pais devem procurar educá-
no no meio de outras crianças, no jardâm de
infância, na escola, e não sómente em casa.

Eduque seu l!ilhó único Para! a vida
de todos os dias. dando-lhe-bons
compcnheírcs afim de que êle de-
senvolva o seu CJôsto, os seus In-
terêsses. a sua inteliqência, a com-
preensão do mundo, enfim,
personalidade. - SNES.

FAZENDO DO FILHO UM AMIGO,

O' pai que espcncc a críonçc, que sente
raiva do filho, é' um indivíduo desequilibra-

do, que desabafa em casa as amarguras e
decepções que sofre na rua, Quase sempre,
a bofetada que vibra no filho é aquela mes-
ma que teve vontade de dar em alguém fora
do lar, mas para a que a coragem lhe faltou.
Com isso, faz do filho, muitas vezes, um íni-
míço.

Conquiste um ótimo amigo no seu
filho. educando com firmeza ,~
amizade. mas nunca O espancan-
do ou maltrat.ando. - SNES.

COMO FtAZER OBEDECER

A autoridade que tem o pcrí na família
não lhe dó o direito de ser crbítrórío ou gros-
seiro e de maltratar os filhos, Os que assim
procedem, ds fato fazem prevalecer sua' von-
tade, mas também induzem as crianças a
mentir e dissimular. Para a saúde mental des-
tas, será: de consequências muito sérias o
terror que as dominou.

Imponha sua Q'Utoridade a seu fi.
lho. com bons exemplos e manei-
raS. convencendo-o de que deve
obedecer e não li) dominando pelo
terror. - SNES.
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Daí por diante, o que ultrapassar, deverá ser
computado como um ponto menos para cada 1/2 quilo.

Esta tabela poderá ser aplicada, como aconselha
o próprio autor, em encontros entre indivíduos, concur-
sos de "equipes" constituidas por pessoas de qualquer
peso ou como base de comparação entre o valor rela-
tivo de diversos levantadores. Na apreciação dos fi-
nais, cada levantador deverá ser cuidadosamente pe-
sado. Si o seu-peso incluir uma fração menor que meio
quilo, deveremos despresá-la; si esta porém ultrapassar
de meio quilo, deveremos arredondar o algarismo pa-
ra o imediato superior. Por exemplo: 65 Kçs, 300 serão
65 Kgs; 65 Kçs, 700, serão computados como 66 Kgs.

Para se encontrar a razão mais elevada entre dois
levantadores, usa-se o coeficiente que corresponda ao
peso corporal do levantador multiplicado pelo total le-

o vantado.

Por exemplo: num recente Campeonato Interno da
Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, coloca-
ram-se quatro concorrentes, de diferentes categorias
alcançando os seguintes totais, bastante animadores:
principalmente tendo em vista serem estreantes o que
evidencia a sua ótima classe e preparo cuidadoso:

Classe
65 kgs
68 kgs
72 kqs
95 kgs

Total
352 kgs
350 kgs
384 kgs
398 kgs

UNO DE ANDRADE .
CID PACHECO _..
GERALDO BAPTISTA .
JORGE MACEDO .

Si quizerrnos comparar os disputantes acima, afim
de estabelecer, a razão entre os mesmos e poder dizer
qual o vencedor de fato, começaremos tomando o total
de Uno de Andrade, multiplicando-o pelo coeficiente
de 65 kçs, queé 828"sendo 291 kçs, 5 o resultado. Pro-
cedendo de igual rncmeiro com os demais, teremos a
relação:

UNO DE ANDRADE .
CID PACHECO , .
GERALDO BAPTISTA .

291 kçs.S
280 kgs'
266 kgs

Como se vê o vencedor foi Geraldo Baptista com _
o seu magnífico total de 296 kgs, tendo comporcrtivo-
mente conseguido mais do que o próprio exato.

Uma outra forma de usar a tabela é estabelecer· a
relação entre dois competidores. Assim, em outro cam-
peonato, Cid Pacheco alcançou o total de 242 kcs na
ccteçrorlcr de 68 kqs , Para comparar Cid com Alberto
dividiremos 800, coeficiente de Cid pelo coeficiente de
Alberto; 716, sendo o quociente 1.117. Si multiplicar-
mos êste algarismo pelo total de Cid, obteremos 270
kçs, melhor que o total alcançado por Alberto, de 156
kcs , Procedendo de igual modo, a quota do meio pe-
sado foi de 299 kçs apenas, em relação agora ao médio.

Também entre "equipes" poderemos fazer curiosos
cotejos, permitindo dizer, de levantadores de classes
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diversas de uma e de outra, qual das duas mereceria a
palma da vitória. Suponhamos um "tscrm", cujo media
dos pesos corporais seria 71 kçs e cuio soma dos totais
foi 1. 556'kgs,5 e o final lsvcntcdo 1. 631 kqs , Os coe-
Iícisntss correspondendo a 71 e 79,5 são respectivamen-
te, 779 e 724, de cuio divisão resulta o fator 1.076 que,
multiplicado pelo máximo conseguido pelo "tsorn" mais
leve, aumenta o seu total para 1.674 kçs, o bastante
para decloró-lo vitorioso por apreciável margem de
pontos.

Nos concursos de pequeno vulto, entre dois conten-
dores apenas, cedo cairiam os' na monotonia si, afim de
conservar o interesse da assistência, não fôsse
anunciada, após cada levantamento, a relação veri
ficada.

Destarte, um encontro entre um levíssimo e um pe-
sado pode até tornar-se emocionante, dado o caso da-
quele ser realmente melhor em relação ao pesado, si
após o desenvolvimento, o arranco e o impulso, formos
anunciando, além do montante reaL o comparado, to-
mando como base a relação do mais leve para o mais
pesado.

Pelos exemplos citados, acreditamos ficar demons-
trada a utilidade da interessante "F6rmula Hoffrncm".
aplicâvel em grande variedade de casos e preenchen-
de, uma falta que, de outro modo, seria um entrave ao
progresso do halterofilismo.

SAÚDE INTEGRAL

A saúde, física da criança merece tõda, atenção dos médicos
e higiienistas. Mas cumpre zelar, também, pela sua saúde men-
tal, p~i-a que seu desenvolvimento corporal se faça naamoníosa-
mente com o íntelectual e o moral. I

Procure zelar pelo desenvolviment~ mental de se11í
filho, educando-o segundo as normas da higiene
mentaL - S.N.E.S.

Em 8-12-44,

o PAPEL iDA IHIGIENE MENTAL

A higiene mental não consiste simplesmente em prevenir
as doenças do cérebro e da razão. ·Seu 0a,apo de ação é bem
mais vasto - ela ensina como formar ou conservar um espírito
forte e sadio: .

Procure praticar os preceitos da higiene mental,
paria ter o espírito rorte e sadio. - S.N,E ,S .

Em 7-12-44.

DOENTE COMO OUTRO QUALQUER

o doente mental não é um ser que definitivamente! "adqui-
riu" ou "perdeu" alguma coisa, COlUiO os doentes do fígado,
dos rins ou. do coração, êle precisa de tratamento adequado e
pode obter a cura completa de seus males.

Encaminhe os doentes mentais aos especialistas,
para que não Ihes falte a. assístêncía médica de que
precisam. - S,N.E.S.

Em 6-J2-44.
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Contribuição ,da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Saúde à "Campanha do Aperlei-
çoomento Físico do Servidor do Estado", promovida peld Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Admi·

nlstrati o do Serviço Públic:o



Embor~ os Jogos Desportivos dos Servidores PÚblicos figuras-
sem como o coroamento do trabalho a ser desenvolvido na "Campanha do
Aperfeiçoamento R!~íco do Servidor do Estado", intérêsses pol:!ticos
fizeram com -que se realizasse, ás pr-eaaas , a I Olimpíada dos Servi-
dores públicos. Ainda que contra êsse fato, evidenciando o desejo de

alguns aproveitadores de oircunstânoias, que-$omente desejavam colo-
car os seus nomes em foco, não me furtei a, sem qualquer alarde, em-
nrestar a minha pequena COlaboração para o êxito dos Jogos, já então
sancionados pelo Sr. ·Presidente da República.



MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

DEPAR'TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃ.O 00 PESSOAL

RIO DE JANEIRO,' D. F.

Em 1t de setembro de 1 944.

Sr. Diretor:

Os técnicos de educação INEZIL PENA MARINHO e NILO /
ALVES DE MORAIS, membros da Comissão de Intercâmbio da Associação
dos Servidores Civis do Brasil, junto a êste Mlnis~érl0,eetão cr~
,denciados para arrolar, nessa repartição, os tletae que queiram
derender o Ministério d~_Educaçã~ e Saúde ~ 11 Ollmp!ada, a rea-

o vlndouro;'e tre fs/ servidores públicos.
\. /

Saudações.

lizar-se

Presidente Intercâmbio
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Associação dos Servi or C vis o
dar - Rio de Janeiro - D. • -

Rio, 25 de setembro d 1 944.
Ilmo. Sr. Alvaro Pereira
D.D. Presidente da Comissão de Intercâmbio da A.8.C.B.

junto ao Minist~r10 da Educação e Sá~de.

Prezada Sr •
. A convite do Departamento Administrativo do Serviço Ptibl1

eo que, por interm~ 10 da Divisão de Aperfeiçoamento, vai instituir
a Semana da Educação Física. a Associação dos Servidores Civis do
Brasil promoverá a realização de uma Olimpíada, por entidades, enUe
os' servidores p~bllcos. '

COJ'lunico V. 8a. que foi organizada uma Comissão Exeeut,!
va para a Olimpíada, sob a presidancia do ministro Gustavo Capane~
da qual consta, tachem, o nome de V.Ss como membro.
I A Comi~são Executiva se entenderá com as entidades que
ivãp participar por ntermédio das Comissões de Intercâmbio da A. S.

C.B. já organizadas. e promoverá a organização.de Comiss5es de ~
/âmbio onde ainda não existam. '
I .I As C9m1ssões~ de Intercâmbio deverão resolver:

I a) a partic1paç~o da entidade;,1 b) inscrever a entidade, o mais depressa poss1vel (até
(J o d.1a 3 de outcbro);

;I " c) arrolar os atletas;
ii d) procurar, csso queira, a Comissão, Executiva, para
! que esta marque o local, horário etc_t para treinamento que ficaráa
I carg~ da Escola Iacional de Educaçl10 F1sica;

e) providenciar a afixação dos cartazes d publicidale
d~. Ollmp!ada, nas salas da entidade que representam, 'e seguir mal!, ,

tér contaeto com'a Comissão Executiva para ulteriores deliberações.
I~ A Olimp{é da constará de: Atletlstlo (corridas dê lOOms,

40Qms. 10ooms, e 4xlOOms); Saltos em extensão e altura e arremessos
d~ peso, disco e d,rdo (s6 masculino); BaS(J.ue.,.te,b.. 01, Futebol e Vole,!

\ b~ (torneio elimil~t6r1ot senGo êste tambem tem1til~o).
\ Tenis, (Ut1 jogo de s1mples, um ~ 'dupl,a mis'tas e um de

dUflas de cavalheiros); Remo, (1ole a dois e quatro remos e "doubl!,
SC~lltt); Natação (nado livre lOOms, feminino e masculino, 400
eUiJtlOOms, masculino, 100ms nado de peito, masculino, 1OOms, nado

I; ~ r 'q"ej',Ç!ostasmasculino fe nino.
I! .I ~
Ifll A regula n ção da 01 p~ada es tã sendo lmpr ssa ,logo

qu~ chegue~s ·0 d o o c erá i d s C lss s
der Interef' bio.
I
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Para aiores eaclarec entos a Co saão ec'ti a
terá uma secretaria, no 70 andar do M1~istério da Fazenda,balcão do
ladQ direito, onde o sr. Ibany da Cunha Ribeiro, Diretor do Departã
mento Social, da A.8.C.B., designado como organ1zador da Olimpíada,
está à disposição de todos os interessados da~lO ~s 18 horas.

Desnecessário será dizer que espero o precioso e ir-
restrito apeio de V.Sa. para a real1zaçlo dessa 01impfada, a qual
marcará, po~ certo, uma nova fase na vida da nossa Associação.

Aproveito a oportunidade para apresenta~ a V. Sa. os
protestos de elevada estima e consideração.

a) Luiz Simaes Lopes
Presidente
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DO PESSOAL

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1 944

Prezado colega Inezil Penna Marinho
Saudações

Tenho vivo prazer em apresentar-lhe,mais uma
vez meus cordiais cumprimentos pela vit6ria alcan
çada pelo Minist~rio da Educação e Saúde na Ia 0-

valheiro.

-.,.

limp1ada dos Servidores Públicos, e
distinto

qual o
entusia~

mo e os seus

Com os

~varo Pereira



ÚOE

, ~iretor Geral do
Departamento de Admi~ração, tem muito prazer em apre-

-senta~, em nome do Sr. Ministro e no s~u pr6prio, efusi-
vos cumprimentos aocolega INEZIL PENA MARINHO, pelo bri-- .lho, galhardia e efici~ncia com qUe se portou na la.Olim
píada dos Servidores Públicos, conquistando para o nosso
Ministério ° invejável título de campeão daquele certame.
Rio, 16.11.1 944



PRESIDE:NCIA DA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO

Rio de Janeiro, .iI de outubro de 1944

sr. Inezil Pena Marinho
Divisio de Educaçio ~ísica
Ministério da Educação e Saúde
Av. Graça Aranha
Rio de Janeiro, DF

Ref. 6!L 4/44-Agradecimento .•

Prezado amigo Inezil Pena Marinho:

Em nome do Departamento Administrativo
do Serviço Público e no meu próprio, venho apre-
s~ntar-lhe sinceros agradeci~entos Eela colabora
çao ampla que vem prestando a Divisao de ~perfei
çoamento, na sua campanha em prol da educaçio fI
s!ca, principalmente na preparaçio e na realiza~
çao da IlSemana do Aperfeiçoamento físico do Ser-
vidor do Eatiadc '", cujo aucesqo estou certo dever,
em granqe parte, à sua eficiencia e devotamento.

Muito· cordialmente,.-

JajI11 I
c J
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A Campanha de Aperfeiçoamento Físico do Servidor do Es~
tedo, encetada em boa hora pela Divisão de Aperfeiçoamento do
Departamento Administrativo ao Serviço Público, é dessas inicieti-
vas que merecem o apôio de quantos desejam trabalhar pela defesa
e economia da Nação Brasileira.

A Divisão de Educação Física não poderia, de forma alguma,
ficar extran.ha a essa conjugação de esforços, assim, a divulgação
desta monografia constitui uma parcela de sua contribuição à grande
emptêse que a Divisão de Aperfeiçoamento do D. A .E .P. tomou

a seu cargo.

Major João Barbosa Leite



o APERFE1ÇOAME~TO FíSICO DO SERVIDOR DO
EST ADO E A SUA INFLUÊNCIA NO RENDIMENTO

DO SERVIÇO PúBLICO
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Esta monografia se encontra enquadrada no item 2 do Grupo

~ da seção I I des "Instruções requledores do concurso de trebe-

l~9~ de utilidade para a administração pública, a ser realizado em

1943". - PESSOAL



Orandem est, ut sit mens sana ia corpore sano.

Fortem posce animum, mortis terrore carentem.

JUVENAL, Sátira X, 456.
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PLANO

o objetivo desta monografia é defender a tese de que o aper~
feiçoamento físico do servidor do Estado constitui problema que
precisa ser debatido.

Para facilitar a exposição do assunto, foi a matéria dístrí-
huída por "quatro capítulos, que assim se desenvolvem:

O primeiro analisa os fatôres que contribuem para o aumento
da produção, inicialmente na indústria e a seguir no serviço pú-
blico.

Versa o capítulo subseqüente sôbre a importância da saúde
do servidor do Estado para o rendimento do serviço público, pro-
curando, tanto quanto possível, demonstrar que o seu aperfeiçoa-
mento físico é assunto que deve merecer dos poderes cornpeten-
tes maior atenção.

O capítulo IIl encerra algumas sugestões a respeito de como
se tornaria viável promover o aperfeiçoamento físico do servidor
do Estado e justifica os cursos que, com êste objetivo, poderiam
ser organizados.

O último capítulo apresenta as linhas gerais de um plano
grandioso, que, se pôsto em execução, permitiria resolver não
apenas o problema do aperfeiçoamento físico do funcionário pú-

- blico, mas muitos outros que lhe dizem respeito e que ainda conti-
nuam sem solução.

Completam êste trabalho as conclusões exigi das pelo item 4
das "Instruções", seguidas dos elementos de consulta e documen-
tação anexa.

•



1

o RENDIMENTO NO SERVIÇO PúBLICO

Quando se deseja aumentar a produção em qualquer serviço,
seja na indústria, seja nas repartições públicas, a primeira coisa su-
gerida é o acréscimo das horas de trabalho. Lógicamente parece
que, se um operário ou funcionário, em x horas de trabalho produz
v' em x-l-x' horas produzirá y+y'. Mas tal fato muitas vêzes não
acontece, chegando, em alguns casos, à verificar-se queda de pro-
dução. Outra idéia que ocorre àqueles que não conhecem substan-
cialmente o problema é a da supressão das férias.

E nós, freqüentem ente, temos íncidído nesses erros.
O rendimento de trabalho não é exclusivamente uma questão

de tempo, mas, e sobretudo, depende das condições em que o mesmo
é executado. Um operário hábil poderá ter a sua produção dimi-
nuída se não dispõe de material adequado, luz suficiente, boa ven-
tilação, salário compensador, etc., ou se o seu estado de saúde não
é satisfatório.

O problema, por exemplo, do salário é dos mais importantes.
Várias soluções já têm sido propostas: salário tempo, salário peça,
salário prêmio, salário isto ou aquilo. '

Entre os próprios servidores do Estado encontramos os extra-
numerários distribuídos em tarefeiros, diaristas, mensalistas e con-
tratados.

Henry Ford (1) empresta a questão de salário grande valor,
chegando a ponto de dizer que o mesmo deve interessar mais à ín-
dústria que ao próprio empregado. A par dessa política, defende
Ford a teoria da eficiência, que se baseia num rendimento cada, vez
maior pelá aplicação de três princípios: produtividade, ·intensifica~

(1) "Minha vida e minha obra" por Henry Ford· de colaboração com
Samuel Crowther - Tradução de Silveíra Bueno - Companhia Gráfico -
Editora Monteiro Lobato - São Paulo - 1925 - Capítulo VIII - Páqs. 155
a 177 - (Biblioteca do D.A.S.P. - 330 - F 699 - m 1).

"Hoje e amanhã" por Henry Ford de colaboração com Samuel Crowther
- Tradução de Monteiro Lobato Companhia Editora Nacional - São
Paulo - 1927 - Capítulo XIII - Páqs. 177 a 192 - (Biblioteca do
D.A.S.P. - 330 F).

;
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çâo e econornícidade. Êste último refere-se a material, enquanto os
dois primeiros a tempo.

Frederick Winslow Taylor (2) toma por base de sua organi-
zação a necessidade de atribuir a cada operário a tarefa mais ele-
vada que as suas aptidões permitem. e de se exigir dêle a maior
soma de trabalho pela eliminação de movimentos inúteis, prejudi-
ciais e até antagônicos.

Henri Faiol (3) sustenta '0 princípio de que a cada função
deve corresponder uma capacídadé especial. Se um operário é cha-
mado a exercer certa função, precisará possuir as capacidades a ela
correspondentes. E esclarece que essas capacidades dependem de:

a) qualidades físicas ~ saúde, vigor. habilidade;

b) qualidades intelectuais ~ aptidão para compreender,
facilidade para aprender, critério; vigor intelectual;

. c) qualidades morais ~ energia, firmeza, amor à respon-
sabilidade, espírito de iniciativa, dedicação, tato, dignidade;

, d) cultura geral ~ noções estranhas à função que irá
desempenhar;

e) conhecimentos especiais inerentes à função e, sobre-
tudo, experiência.
Isto se passa com relação à indústria, objetarão alguns.
Mas vejamos como se aplica aos serviços públicos, replicare-

mos nós.

O Departamento Administrativo do Serviço Público, assim nos
parece, tem cuidado quase que exclusivamente da economia de
material (4). Três assuntos há, no entanto, que precisarão ser es-
tudados quanto antes:

1.0) melhoria de vencimentos (5);

(2) "Príncipes D'Organisation Scientifique" - Traduction de [can
Royer-Dunod - Paris - 1929 - Páq. 34 - (Biblioteca do D.A.S.P. ~
331.015 t). "Shop Management" ~ Harper & Brothers Publishers ~ New
York and London ~ (Biblioteca do D.A.S.P. ~ 658-t 241-s 1).

(3) "Administracion Industrial y General" ~ Prevision ~ Organizacion
~ Mando Coordinacion Control ~ Segunda Edícíon ~ Editorial Argentina
Finanza y Administracion ~ Buenos-Aíres ~ 1942 ~ Págs. 111-115 a 117 ~
(Biblioteca do D.A.S.P. ~ 658 ~ F 285 ~ aI).

(4) Economicidade, de que nos fala Henry Ford.

(5) Grande preocupação de Ford e de Taylor. Segundo o noticiário dos
jornais, de ordem do Sr. Presidente da República, o D. A. S. P. estuda pre-
sentemente esta questão.

- lS-

2.°) distribuição de tarefas de acôrdo com as aptidões de
cada funcionário (6);

3.°) combate aos desperdícios de tempo, coletivos e indi-
viduais (7).

Relativamente à necessidade da melhoria de vencimentos', cre-
mos supérfluo aduzir argumentos. O trabalhador intelectual, que
vive cheio de problemas econômicos, seus, para resolver, nunca po-
derá apresentar um rendimento máximo. Para colimar êste objetivo,
êle precisa dispor de tranqüilidade de espírito que lhe permita en-
tregar-se, completamente absorto, às questões que estuda.

Com referência ao segundo assunto acima exposto, é assusta-
dor o número de funcionários e extranumerários desajustados das
suas verdadeiras funções. São oficiais administrativos que desem-
penham tarefas normalmente atribuíveis a escriturários, auxiliares
ou praticantes de escritório; técnicos disto ou daquilo que se ocupam
de trabalhos caracteristicamente burocráticos, como as rotineiras in-
formações em processos de registros diversos ou de diferentes con-
cessões, etc. Quantos milhões de cruzeiros do erário não são por
esta forma malbaratados?

Vejamos, finalmente, o terceiro aspecto, no qual se enquadrará
° tema desta monografia.

Os desperdícios coletivos de tempo estão representados pelos
pontos facultativos, pelos encerramentos de expediente antes da
hora normal, pelos convites ~ verdadeiras intimações -- para que
os serventuários compareçam a esta solenidade ou aquela home-
nagem.

Os desperdícios individuais de tempo poderão manifestar-se
de duas formas.

A primeira, que naturalmente apresenta um volume de horas
menor, diz respeito ao tempo perdido com saídas quase sempre evi-
táveis, com levantamentos constantes da mesa de trabalho, etc. Esta
é uma questão de policiamento, que não cabe estudar aqui.

A segunda, de que nos ocuparemos mais detidamente, refere-
se às faltas ao serviço por motivo de doença. Se a saúde é o estado
turbadas 'I,por alguma doença, reciprocamente a doença denota
in limine função perturbada e in fine ausência momentânea de saúde.
de uma pessoa que resulta de não se acharem as suas funções per-
O DI. CarIos Sá, um dos nossos consagrados higienistas, vai mais
longe quando afirma que a saúde é "uma condição individual, re-
ferente ao indivíduo no seu todo, não apenas livre de doença, mas
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pontos facultativos, pelos encerramentos de expediente antes da
hora normal, pelos convites --- verdadeiras intimações --- para que
os serventuários compareçam a esta solenidade ou aquela home-
nagem.

Os desperdícios individuais de tempo poderão manifestar-se
de duas formas.

A primeira, que naturalmente apresenta um volume de horas
menor, diz respeito ao tempo perdido com saídas quase sempre evi-
táveis, com levantamentos constantes da mesa de trabalho, etc. Esta
é uma questão de policiamento, que não cabe estudar aqui.

A segunda, de que nos ocuparemos mais detidamente, refere-
se às faltas ao serviço por motivo de doença. Se a saúde é o estado
turbadas jpor alguma doença, reciprocamente a doença denota
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de uma pessoa que resulta de não se acharem as suas funções per-
O Dr. Carlos Sá, um dos nossos consagrados higienistas, vai mais
longe quando afirma que a saúde é "uma condição individual, re-
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em plena eficiência de tôdas as suas atividades físicas e mentais,
de tal jeito que seja não somente útil a si mesmo, mas sobretudo
aos seus semelhantes" (8).

, Neste setor, dispõem os nossos ministérios dos respectivos ser-
viços de assistência social, cuja função, ainda bastante restrita, li-
mita-se quase que exclusivamente a justificar faltas ao serviço e
conceder licenças para tratamento de saúde.

II

IMPORTÂNCIA DA SAúDE DO SERVIDOR DO ESTADO
PARA O RENDIMENTO DO SERVIÇO PúBLICO

I

o melhor rendimento no trabalho, a boa disposição para as
diversões, as condições mais favoráveis para o repouso só se conse-
guem com o pleno gôzo da saúde.

"A saúde não consiste na simples ausência de doença. O or-
ganismo é perfeitamente sadio quando se apresenta bem equilibrado
e desenvolvido, com todos os seus órgãos, faculdades e capacida-
des (físicas, morais e espirituais) funcionando em seu estado
ótimo." (9)

A assiduidade do servidor público, fator muito importante para
o rendimento do serviço do Estado, é função das suas condições
de saúde. Verifique-se nas assistências sociais dos ministérios as
causas das faltas e licenças, e conclua-se o lamentável estado de
saúde geral do servidor público.

Entre nós já constitui norma a realização de exames médicos
minuciosos para o ingresso no serviço público. Há necessidade de
que se crie também o hábito da realização de exames médicos perió-
dicos. "A verificação periódica do estado de saúde individual cons-
titui um hábito muito aconselhável e uma maneira inteligente de
cuidar do corpo. Ela permite a descoberta em tempo, de doenças
que se estariam desenvolvendo insidiosamente, muitas vêzes com
absoluto desconhecimento do seu portador. O diagnóstico precoce
de muitas delas torna possível uma cura, dificilmente conseguida
em outras condições, e muito mais dispendiosa.

Muitas moléstias instalam-se pela' prática de hábitos nocivos,
reqimes errados de vida, defeitos de alimentação, etc., e que d
exame periódico permite corrigir, atalhando o mal sem ter ainda
causado danos irremediáveis." (9).

"Mesmo que uma pessoa se sinta em perfeita saúde só teria a
lucrar em se fazer examin~r por um médico todos os anos." (9). ,

•

(6) Idéia principal em tôrno de que gira o tailorismo.

(7) Aplicação de princípios defendidos por Ford e Taylor.

(8) Higiene e Saúde Pública ~ Hora Médica - N." 2 - Rio .-
1938 - Pág. 145.

(9) P. F. de F. Araújo, A saúde individual - Exames médicos perto-
dicas, Fôlha de Divulgação Técnica n." 4, A. C. M., junho de 1943.

133.468 F. 2
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A saúde depende de uma multiplicidade de fatôres, e longo
serià enumerá-los ..

"Health results from living in the proper way. It flows from
life as a by-product of actions.. responses, or conditions that are
wholesome. So that whether in college or out, the problem of hu-
man living remain essentially the same : to adjust a rather primitive.
biologic organism to a complex civilized society, a~d to sh~pe so-
ciety to provi de for man's essential biologic and social needs. (14~

O presente estudo abordará a consecução da saúde por um so
dos numerosos meios ~ pela prática dos exercícios Físicos.

"If not so vital as nutrition in the scheme of national health,
physical education is still very important." (15) " _

O Dr. Paul Gut, em artigo sob o título La santé par [es
sports" (16), assim sé expressa:

"L'homme moderne, trop cívílísé, enfermé dans son bureau ou
son laboratoire, est bíen souvent privé de _ce travail phys~que qui
seul peut lui conserver Ia .santé, fondement ~u bon~eur: L ~uto, le
tram, l' ascenseur ont fait disparaitre de Ia vie du c~tadlll bl.e~ d~s
efforts utiles (promenades, montées et descen~es) qUI,~embla~~lll~e~
rents à Ia vie quortídíenne. Celui qui ne practique les sports qu e~
spectacle de matches, ou en automobiliste assis à son vola,nt; Cel~l
qui ne se consacre ses loisirs qu'aux échecs, au bridge ou a Ia. phí-
latélíe, ne fera pas grand bíen à son corps: un sport ~e saurait sa~
tisfaíre pleinement que ceux qui le practiquent en deployant une
suffisante activité physique. .

"La víe sedentaire qu'aqgravent en temps norm~u~, dans bíen
des milieux, Ia suralimentation et les petits vices quotidiens (alcool,
tabãc, etc.) ne peut être contre-balancée que par des sports apro-
priés. '. .

"Le sport maintient jeunes notre corps et notre esprít: il entre-
tíent notre initiative, l' elasticité, Ia fraicheur, Ia beautê de ,nos mern-
bres. Mais il serait parfaitement stupíde de ne songer qll aux :nus~
eles: le sport, on le sait bíen, nous enrichit moralement e~ phy'slque~
ment et cet enrichissement n'est pas le fait seulement d un paral-
lelisme psycho-physíque" . ... ... .". ..

M. Schleiblauer, de Zurich, em artíqo intítulado "Le rvthrne
musical créateur de Ia santé" (17), escreve:

"Brítaín's position in the world to-day depends more than
ever before upon the health of her people.' (10). Isso se pode ajus-
tar a quálquer nação, tanto mais ao Brasil, que no momento. ne-
cessita de todo esfôrço que cada cidadão pode desenvolver, para
cumprir os compromissos impostos pela guerra e para estar à al-
tura das gigantescas solicitações que os tempos vindouros exigirão
de nossas populações para exploração das riquezas do solo e soer-
guimento econômico. .

"There is probably no subject of such importance to the indí-.
vidual as that of the health of the nation of which he is, ínescapa-
bly, a living part", escreve Lord Horder no prefácio do livro de
S. Mervyn Herbert, Britain's Health (10), e mais adiante: "Health
is hammering at the door of economics." •

"Industrial remedíes must not be cura tive only of existínq
evils; that must be preventive also, and prepared to meet new evils
as they arise. If only we could apply effective remedíal action to
the young, dn generation the evil condítions whích seems so un-
changeable would be swept away. Thus it is' that education comes
to be of the fírst írnportance." (11).

"Even in the most advanced civilisation of today, economic
processes are primarily physical in the efforts they evoke and in
the needs they satisfy; theexpenditure and reccupment of physical
energy constitute the first and most prominent aspect of índus-
try.' (12).

Estas duas últimas opiniões, invoca das por Sir George New-
man, em seu trabalho, citado sob o número (13), referem-se ao
esfôrço industrial e se ajustam perfeitamente ao serviço público de
um Estado moderno.

"The public health, including that of the worker, depends .
therefore all the time upon removing the occasion and cause of
physical inefficiency and not waiting for the advent of disease. It
must be somesthing positive, the conservation of health and physi-
cal fítness.' (13 )

The worker's capital is the health and capacity to work.' (13)
Em conclusão, a saúde é uma qualidade capital para o servi-

dor público, da qual dependem inúmeras outras ~ assiduidade, efi~
ciência, urbanidade, capacidade de trabalho, etc.

TIO) S. Mervyn Herbert, Britairi's Health, Penguin Books Limíted,
London, 1939, pág. 19. I

(11) Rt. Hon. Charles Booth, Life and Labour of the People of Lon-
don, (Industry), vol. V, pág . .295, cito por Sír George Newman em '(13).

(12) J. A. Robson, Work and Health,r (1914), pág. 13, cit. por Sir'
George Newman em (13). .

(13) Sír George Newman, The Building of ~ Natíon's Health, Macmillan
and Co., Límíted, London, 1939, .pág. 373.

(14) J. P. WilIiams, Personal Hygiene Applied, W. B. Saunders
Company, Philadelphia and London, 1938, pág. 11.

,(15) S. Mervyn Herbert, op. cit., p~g. 178.
( 16) Dr. Paul Gut, La santé par les sports, in folheto do ..<?ff\ce Cen-

tral Suis se du Tourísme" - "Suisse: Source de Santé", Zurich, pago 10.
(17) M. Schleíblauer, Le rythme,;nusi~?l.~réateur de Ia santé, in .~?lhet~

do "Offíce Central Suisse du Tourísme - Suisse - Source de Sante , Zu
rích, pág. 24.
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díviduo precisa recorrer ao exercicio físico para manter em bom
estado seus órgãos e funções.

"No one can make a greater mistake in life than to suppose
that these engines (of the body) may be neglected wíth impunity.
There is one law wich cannot bê broken without our being senten-
ced or punished. That is the law of exercise; the law that disuse
and abuse will ruine any and every muscular engine beyond repaír.
If a muscle is neqlected, íf it is not used regularly, it Iirst becomes
weak, then it begins to waste, and ultimately it will become useless.
Every one of them should be exercised moderately and daily. In
the great game of life much of our happiness and success depends
on the treatment we meet out to our muscular enqínes." (19)

Os adultos, em geral, ressentem-se da falta de exercícios. Os
interêsses profissionais da maioria das pessoas, levam-nas a uma
vida sedentária.

Os hábitos sedentários representam verdadeiro perigo para
órgãos de importância vital.

Um dos primeiros órgãos a sentir o efeito maléfico da vida
sedentária é o coração. O coração é fortalecido pelo exercicio dos
músculos esquelétícos. Animaig de uma mesma espécie diferem no-
tàvelmente quanto ao vigor de seus corações, conforme vivem em
racterizam-se pela potência de seus órgãos propulsores, em contra-
posição aos que vivem na companhia do homem, sem utilização do
aparelho muscular para o seu sustento, como os primeiros, cujos
corações não' apresentam aquêle vigor igual ao apontado.

Os pulmões também muito se ressentem com a falta de exerci-
cios. A atividade física intensa determina a necessidade de maior
quantidade de oxigênio, de parte de tôdas as células do organismo.
Êsse oxigênio é trazido do ar inspirado pelos pulmões, em cuja inti-
midade alveolar o sangue se enriquece dêsse elemento vital.

Quanto aos músculos do corpo, como seria de esperar, êles se
ressentem diretamente com a falta de exercícios. Os músculos ín-
tervêm de maneira marcada na manutenção da postura erecta do
corpo. A postura erecta imperfeita, além de determinar a perda de
atrativos das pessoas, age intensa e maleficamente no funciona-
mento dos órgãos torácicos e abdominais. Cabe aqui citar algumas
das vantagens que aufere a pessoa que apresenta a postura erecta
correta:

20 -
21 -

. "C'est une ve~ité qu'on ne discute plus aujourdhuí que les
SOIns corporels bases SUl' Ia gymnastique entretiennent et conser-
vent Ia santé. La gymnastique matinal e assure Ia souplesse des
~,embr:s et les .sports prépan~nt le corps aux efforts exceptionnels;
I exercice physique, quel qu il soit, entretient notre élastícité et
notre resistance. Quant à Ia valeur thérapeutique de Ia gymnasti~
q~e, elle ne .fai,t. elle non plus, aucun dou te. Les médecins Ia pres-

I crívent aUSSl bíen pour rendre leurs capacités aux membres raidis
par l~ maIa,die que pour redonner leur vigueur à l'ârne ou à I'e.sprit,

Le pedagogue, de son coté, voit dans l'éducatíon corporelle
unejexcellente école d'endurance pour Ia jeunesse."

O desenvolvimento do corpo humano em tôdas as fases da
sua existência depende essencialmente de sua movimentação, "Mo-
tus est vital"

Da mesma maneira que se pode dizer que a estrutura de um
órgão vivo determina a sua função, pode-se afirmar que a função,
por sua vez, modifica essa estrutura, e repetir o célebre aforismo ~
"A 'função faz o órgão".

Sôbre a função que os órgãos podem desenvolver, Lo-
RENTZ (18) cita leis, as três primeiras estabeleci das por Roux e as
três últimas pelo próprio Lorentz:

1. Díe Funktion bildet das durch Vererbung arigelegte
Organ aus, erhãlt es und Iõrdert es.

2. Die abqeãndern- Funktion bíldet das Organ anpas-
send um und spezialisiert es.

3. Zu starke und zu dauernde Funktíon schvwacht das
Organ.

4. Dauernd unbenutzte Funktion Iãsst das Organ ver-
kürnmern und absterben.

5. Die Funktion kann das erkrankte Organ heilen.
6. Nur die Funktion unter der Seelenstimmung der

Freude entfaltet den vollen Bildungswert an den Organ." (18)
As funções orgânicas, em muitos '!letores do nosso corpo, são

desenvolvidas pela ação dos exercícios físicos. Exercício físico é
movimento!

Nas fases da vida humana, caracterizadaS' pela faculdade de
crescimento corporal ~ na infância e na adolescência »-r , obser-
v~~se co~o necessidade biológica, uma enorme capacidade de mo-
vlmenta5a~. Isso i~fluirá notàvelmente no desenvolvimento corpo-
ral e psrquico da criança e do adolescente. Terminada a fase de de-
senvolvimento orgânico, cessado o fenômeno do crescimento, o in-

1. Hygienic value: The erect, straight, vibrant body has
its organs properly suspended so that bodily functions are
more complete and perfect.

( 18) Prof. DI', Fríedrích H. Lorentz, Der Gesundheitswert der Sportarten,
Ferdinand Enke Verlaq, Stuttgart, 1938, pág. 4. (19) Sir Àrthur Keith, The engines of the Human Hody (1919), páq. 46,

cito por Sir George Newman in op.' cito
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2. Economic value: Good postures pay. They speak of
the spirit within the body. The young man or woman seeking
a business posítion portrays his or her mental energy and alert-
ness by the way he or she stands and walks.

3.~ Social value: Despíta the influence of pernicious and
silIy styles, it may be said that personal attractiveness is more
properly measured by a splendid carriage of the body rather

than by a "debutam slouch".
4. Spíritual value: The spirit is uplífted with a physical

uplift of the trunk. The glory of the rising sun is never seen
byone walking with protruding head and abdomen and Ilat-
feet." (20) .

A necessidade do exercício físico aumenta cada vez mais com
os requintes crescentes da civilização. Hoje, mais do que nunca, as
máquinas 'fazem o trabalho que dantes era feito pelos músculos.

Certamente não podemos estabelecer um grau de desenvolvi-
mento muscular ideal para cada profissão. Teórícamente, podemos
afirmar que um médico, um advogado, um intelectual, precisam de
uma musculatura menos vigorosa do. que um camponês, um mecã-
nico, um trabalhador braçal.

Podemos estabelecer que um limite mínimo de desenvolvimento
físico deve proporcionar a todos:

10 Strength of trunk muscles to maintain an upright pos-
ture and to prevent any ptosis of vital organso

2. Strength of back and leg and feet muscles to produce:
a) Ease and elasticity of gaif
b) Power for walkinq, running, and jumping.

3 o Strenqth . of arm and shoulder muscles sufficient to
swing with reasonable skill a golf cliib, axe or racquet, to
throw a baIl, to row a boat or to' paddle a cano e, to pulI a rope,
to control a horse, and jo swim. Strength and skill should be
sufficient to permit one to enjoy and to take satisfaction in
such activities." (21)

Eis algumas normas para a escolha de formas saudáveis de
atividade física:

"1 o Normal health and balance of body is to be our ob-
jective - not the interest of our trade or occupation. not ac-
cording to our mere fancy, not the stunt of somebody else, not
for mílitary objective.

(20) J. F. Williams, op. cit., pág. 200.

(21) J. F. WilIiams, op. cit., pág. 169.
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2 o Physical training should begin in childhood, and be
at fírst concerned with posture (or carriage of the body at
case); in right standing and sitting, walking, running, jumping,
throwing.

3. Daily exercise should be for the whole body and
every part of it, Its aims not at creating acrobats. athlets or
specíalists. It is the unity, balance and equilibrium of the body
as a whole that can alone lead to health.

4 o The practíce of exercise should be exhilarating and en-
joyable, but comprehensive and progressive enough to be apro-
priate for each individual, with increasing age. Exercise in the
open air is to be preferred to indoor exercise. Among the best
exercises are walking. swimming. dancing and games.

5 o Exercise and rest should alterna te, as by nature they
do involuntarily in the body, a11 parts of which require perio-
dic rest daíly .

6 o Exercise should be a training of the mind and spiI'i'l'as
welI as the body. But in education the needs of the body come
earlier than the demands of the mind, that the body may beco-
me the instrument and expression of the mind. "Know thyself",
said the Greeks, "and be mcderate' o (22)

Os efeitos benéficos dos exercícios físicos podem ser resumi-
dos da seguinte maneira:

"1 o Increased circulationthrough the part (as in specíal
corrective work ) or through the entire body. This circulatory
activity carries food to the tissues, removes waste, distributes
the endocrine secretíons, and equalizes the water and heat
content of the body. Not alI persons respond in the sarne
manner to exercise. Meek and Eyster (Circulatory Adapta-
tions to Exercise, Journal American Medical Association,
March, 1923, pago 920) show that the heart responds dif-
ferentIy in various individuaIs.

2 o Increased respiration that gives increased oxigenation
of the blood, increased elimination of carbon díoxide, and in-
creased oxigen supply to the tissues. These values are depen-
dent upon body activity and not flow from the respiratory mo-
vement itself.
3 o Increased elimination of waste through kídneys, lungs, in-
testines and, to some extent, skin

4. Increased metabolic changes. Díqestíon is improved,
assimilation acceleradet, and nutrition in general heightened.

(22) Sír George Newman, op, cit.• pago 257.
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2. Economic value: Good postures pay. They speak of
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(20) J. F. Williams, op. cit., pág. 200.

(21) J. F. WilIiams, op. cit., pág. 169.
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2 o Physical training should begin in childhood, and be
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5. Increased neural activity, resulting in part Erom the
increased circulation and eliminaticn, and in part from the

awakened kinesthetic senses." (23)
Pelo exposto, pode-se concluir que muitos são os benefícios

que todos auferiríarn r-> o Estado, o servidor e o público em geral
.......com a generalização dos exercícios físicos, determinando uma
melhoria da saúde dos praticantes, maior resistência às doenças, etc.

Cremos ter sobejamente demonstrado: (a) a importância da
saúde para o servidor público e para o Estado; (b) que um dos
meios 'mais aconselháveis para manter .a saúde consiste na prática.
dos exercícios físicos. :

Consideremos o aspecto legal da questão, isto é; como ela é
prevista em nossa legislação ou pode ser enquadrada nos disposi-
tivos referentes ao servidor do Estado.

III

COMO PR:OMOVER O APERFEIÇOAMENTO FíSICO
; DO SERVIDOR DO ESTADO

o art. 219 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União (24) está assim redigido:
. Art. 219. O Govêrrio Nacional promoverá o bem estar e o

aperfeiçoamento físico, intelectual e moral dos funcionários e de
suas famílias.

Parágrafo único. Com essa finalidade serão organizados:
1. Um plano de assistência, que compreenderá a previdên-

cia, seguro, assistência médico~dentária e hospitalar, sanatórios, co-
lônias de férias e cooperativismo;

II. Um programa de higiene, confõrto e preservação de ací-
dentes nos locais de trabalho;

lII. Cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional;

IV. Cursos de extensão, conferências, congressos, publica-
ções e trabalhos referentes ao serviço público;

V. Centros de educação física e cultural para recreio e aper-
feiçoamento moral e intelectual dos funcionários e de suas famílias
fora das horas do trabalho;

VI. Viagens de estudos ao estrangeiro e visitas a serviços
particulares de utilidade pública, para especialização e aperfeiçoa-
mento.

Se essa assistência se efetivasse, não temos a menor dúvida de
que a produção dos funcionários públicos seria bastante aumentada.
A conversão em cruzeiros, de acôrdo com os vencimentos de cada
um, dos dias de faltas e dos períodos concedidos para tratamento
de saúde dos serventuários (25) ,faz~nos Chegar à conclusão de

(23) J. F. Willíams, op, cit.., pago 171.

(24) Decreto-lei n". 1.713, de 28 de outubro de 1939.

(25) Executado naturalmente o caso das gestantes.
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Com êste objetivo, procurar-se-ia, em linhas gerais:
I - exigir dos organismos dos indivíduos submetidos ao re-

gime de trabalhos físicos esforços cujos graus de intensidade au-
mentem paulatinamente, sem provocar, por esta forma, grandes rea-
ções orgânicas, sempre de efeitos prejudiciais sõbre a saúde;

11 - conseqüentemente, obter a maior resistêncià orgânica
dos indivíduos, de modo que êstes possam suportar trabalhos de
tôda natureza, aos quais não resistiriam em outras circunstâncias;

III - desenvolver a capacidade física, pelo aumento suces-
sivo da complexidade dos exercícios, de tal sorte que um indivíduo
de aptidão inferior possa sobrepujar outro de maior aptidão, pelo
uso mais inteligente de suas Iôrças (29).

Para os serventuários que apresentam distúrbios funcionais,
quase todos, como já vimos no segundo capítulo desta monografia,
provenientes das condições em que são desempenhadas as suas
funções, impõe-se um plano em que predominem os exercícios ana-
líticos. isto é, de efeitos localizados. de modo que atuem diretamente
sôbre o órgão afetado. Pela natureza de suas atividades. os buro-
cratas. salvo casos excepcionais, a pouco esfõrço muscular são
obrigados. Na maior parte; permanecem sentados longas horas e
pequeno é o número dos que procuram dar ao organismo um traba-
lhocompensador. O relaxamento constante dos músculos abdomi-
nais. por exemplo. traz como conseqüência distúrbios funcionais
sérios e contribui para a ptose das vísceras. A atitude sentada, in-
correta, pode ocasionar escolíoses, lordoses e cífoses. A permanên-
cia de pé. por muitas horas. dificulta a circulação dos membros in-
feriores, concorrendo, assim, para a formação de vàrizes.

O aperfeiçoamento físico dos funcionários públicos poderia
ser tentado com cursos de três naturezas:

a) de ginástica corretiva;
b) de aperfeiçoamento físico geral;
c) de aperfeiçoamento físico específico.
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que qualquer que seja a cifra. que se inverta para tornar real a as-
sistência prevista no art. 219, .ela ficará muito aquém do montante
daquela conversão.

A Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Administra-
tivo do Serviço Público tem cogitado unicamente do aperfeiçoa-
mento intelectual dos funcionários, e neste sentido já realizou 88
cursos. distribuídos por 30 espécies reunidas nestes três grandes
grupos:

a) cursos de adaptação de pessoal;
b) cursos de formação;
c) cursos de aperfeiçoamento profissional.

Sôbre o aperfeiçoamento moral, por intermédio de circulares.
têm o D. A .S . P. e a Secretaria da Presidência da República to-
mado uma série de medidas, que dizem respeito à conduta do ser-
vidor público no exercício das suas funções. Neste setor, parece-
nos que nada mais foi realizado.

Relativamente, então, ao aperfeiçoamento físico, muito pouco
foi feito e isto mesmo apenas nos domínios teóricos (26).

Sentimo-nos, pois. à vontade para apresentar as nossas suges-
tões que, se não vierem solucionar o problema, terão pelo menos a
virtude de armar a equação para que outros, talvez a própria D. A ..
o resolvam.

Ê importante ressaltar, desde o início, que um programa de
aperfeiçoamento físico. como no caso em foco. difere fundamental-
mente de um programa de educação física. Aqui temos em vista o
desenvolvimento corporal harmônico, buscamos a obtenção de um
perfeito equilíbrio morfo-Iísiolôqíco e exploramos o suscitamento
das aptidões físicas (27) do indivíduo. A finalidade do primeiro
programa reside em dois pontos capitais:

a) correção de distúrbios funcionais;
b) aumento de capacidade física (28).

(26) Iniciativa da Divisão de Aperfeiçoamento do D.A.S.P .• em janeiro
do corrente ano. reunindo uma comissão de seis membros. especialistas errs
educação física. para estudar a questão do aperfeiçoamento. físico do servidor
do Estado. Conferência realizada pelo Major Barbosa Leite sob o título "O
aperfeiçoametno físico do Funcionário Público", patrocinada também pela
Divisão do Aperfeiçoamento".

(27) Aptidão física diz-se das possibilidades naturais do indivíduo.

(28) A capacidade física está representada pela facilidade, presteza e
segurança com que o indivíduo possa mobilizar as suas fôrças e aptidões. no
exercicro, nos jogos ou nos desportos. Na sua representação podemos utilizar
a seguinte fórmula: capacidade física = aptidão física + treinamento,

(29) Suponhamos dois indivíduos A e B. O primeiro tem uma aptidão X
que avaliaremos numericamente em 5 e o último possue a mesma aptidão em
grau inferior. isto é. 3. Ocorre que B possue um grau de treinamento que cal-
culamos em 6. enquanto o de A não passa de 2. Ora. as suas capacidades serão
expressas do seguínte modo:

A: aptidão 5 + treinamento 2 = capacidade 7.
B: aptidão 3 + treinamento 6 = capacidade 9.
É importante esclarecer que há um limite de possibilidade. o qual o trei-

namento não pode ultrapassar. limite êsse fixado pelo patrimônio hereditário
de cada um dos indivíduos sôbre os quais vai agir.
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admitidos candidatos que, após a verificação pelo conveniente
exame médico, não apresentassem desequílíbnos orgânicos e Iõssem
considerados em estado normal de saúde. O grupamento homogê-
neo das turmas nestas condições obedeceria aos seguintes elemen-
tos:

--- 28 -- - 29

Os cursos de ginástica corretiva (30) seriam destinados .àque-
les que apresentassem distúrbios funcionais de qualquer natureza.
Os candidatos seriam submetidos a um prévio exame médico que se
encarregaria de apontar as deficiências ou excedêncías orgânicas a
corrigir. Proceder-se-ia, em seguida, a um grupamento homogêneo,
em que o elemento principal considerado Iôsse a natureza do dis-
túrbio a ser combatido. Organizadas, dêste modo, as turmas, se-
riam as mesmas submetidas a regimes de trabalhos físicos adequa-
dos, que se iniciariam com um grau mínimo de intensidade, que iria
crescendo, pouco a pouco, de modo a exigir do organismo reações
sucessivas que obrigassem o órgão visado à sua função normal.

A título de ilustração, para demonstrar a importância que o
curso em aprêço teria, transcrevemos a seguinte observação do
Dr. WiIliam R. P. Emerson (31).

- "Nenhum ator de cinema, ainda que especializado em
causar terror ao público, seria capaz de reproduzir adequadamente
na tela a degenerada flacidez - muscular e orgânica - que tem
atacado o homem moderno e sua companheira. Certa feita, vi uma
mulher de meia idade numa -mesa de operações. Para lhe atingir o
apêndice, o círurqiâo teve que cortar uma espessa camada amarela
de tecido adíposo, de cêrca de 10 centímetros de grossura! Um têrço
daquela criatura humana era pura gordura, que dificultava a cir-
culação, sobrecarregando seriamente o coração e o fígado. Ne-
nhuma operação seria capaz de tornar aquela mulher uma pessoa
sadia, nenhum catártico melhoraria a sua prisão de ventre. Do que
ela precisava era um sistema racional de exercício que pusesse em
funcionamento os músculos e os órgãos degenerados do seu corpo
inerte, acostumado ao confôrto. Os tão apregoados confortos que
a ciência nos deu na vida moderna devem ser contrabalançados por
um consciente esfôrço físico da nossa parte. A mortalidade aumenta
em um por cento para cada meio quilo de pêso a mais que, usual-
mente, ê a conseqüência do excesso de alimentação e da insuficiên-
cia de exercício."

Os cursos de aperfeiçoamento físico, que na ordem de impor-
tância e de urgência se seguem aos de ginástica corretiva, visariam
preclpuamente ao aumento da capacidade física geral do indivíduo,
de maneira que dêle se pudesse exigir uma tarefa maior, no mesmo
espaço de tempo, sem prejuízo para a sua saúde graças a um per-
feito equilíbrio do sistema neuro-rnuscular. Para êstes cursos seriam

a) sexo;
b) idade;
c) capacidade física geral.

Parece-nos' desnecessário justificar o valor dêstes cursos, mas
pedimos permissão para lembrar o seguinte: .

"O advento da indústria obrigou os operários a se aglomera-
rem em espaços restritos e ímpõs-lhes um trabalho fácil e monó-
tono. A produção em série, para o maior rendimento das fábricas,
trouxe-lhes a inatividade de um grande número de órgãos e conse-
qüêntemente uma degeneração física. Por outro lado, a vida nas
grandes cidades, limitada' pelo espaço confinado dos escritórios,
dos bancos, dos estabelecimentos comerciais, das repartições pú-
blicas, reduziu ao mínimo qualquer esfôrço muscular. Mesmo para
a sua locomoção o homem procura despender merssr quantidade de
energia; o bonde, o ônibus, o automóvel, o trem, o avião, diminuem
as distâncias, encurtando o tempo. No interior dos grandes edifí-
cios, os sistemas de aquecimento e de refrigeração poupam ao or-
ganismo o trabalho de reagir contra o frio ou o calor. Na ilumina-
ção, a luz fria substitui a luz solar. As janelas e áreas envidraça das
são dispostas cientificamente para que sôbre as mesmas não incidam
os raios solares no horário do trabalho. As mesas são racionalmente
distribuídas no intuito de obter um maior aproveitamento do es-
paço. A máquina de escrever não admite nenhum manuscrito; a má-
quina de calcular não permite nenhuma operação." (32)

Finalmente os cursos de aperfeiçoamento físico específico te:"
riam por objetivo desenvolver capacidades específicas, a maior parte
das quais aferídas por práticas desportívas. Os candidatos indica-
Tiam qual a capacidade física que desejariam desenvolver especifi-
camente e, de acôrdo com êste elemento, seriam organizadas as
turmas, dentro das quais se obedeceria ao seguinte critério para
grupamento homogêneo:

a) sexo;
b) idade;
c) capacidade física geral;
d) aptidão física específica;
e) capacidade física específica.

(30) Talvez houvesse convemencra, por uma questão psicológica, de
lhe dar' outra denóminação para evitar ferir suscetíbílídades.

(31) "É fácil gozar saúde" in Seleções do Reader's Diqest ~ Junho
1943 ~ Tomo III ~ N.? 17 ~ Páq. 60.

.(32) Marinho I. P , ~ Poderá a Civilização Moderna prescindir da
Educação Física? ~ Rio ~ 1942 Páqs. 1 e 2.

,
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Como sugestões indicamos os seguintes cursos: de natação, es-
grima, voleibol, basquetebol, tênis e defesa pessoal.

O curso de natação, por exemplo, poderia ser essencialmente
prático e teria por finalidade ensinar aos funcionários públicos:

a) os estilos de natação que proporcionam maior rendimento
e os que permitem o desenvolvimento de maior velocidade:

b) modalidades de mergulho;
c) processos de salvamento;
d) socorros d~ urgência a afogados.

Éste é um dos cursos, enquadrados no terceiro tipo, que repu-
tamos dos' mais indispensáveis. Nos recentes torpedeamentos de
navios brasileiros, grande foi o número dos que pereceram pelo sim-
ples motivo de não saber nadar ou cujos rudimentos de natação não
lhes permitiram aguardar a chegada de socorros. Alguns jornais
narraram as aflições de indivíduos' que, não sabendo nadar, man-
tiveram-se seguros, por várias horas, a destroços de navios. Dentre
as notícias que colecionamos, destacamos o seguinte trecho da nar-
rativa do Sr. José [oaquim de Moura, comissário do "Osório",
navio torpedeado na noite de 27 de setembro de 1942, juntamente
com outros:

"Apesar da precisão do torpedo e suas inevitáveis conseqüên-
cias, a marujada se manteve a bordo calma, tomando imediatas pro-
vidências a fim de se salvar. O próprio comandante, capitão AI-
miro Galdino de Carvalho, foi quem cortou o cabo que sustinha o
escaler de boreste, caíndo o barco ao mar. Na queda o escaler en-
cheu-se de água, impossibilitando que os náufragos que se acha-
vam nêle tomassem qualquer atitude para seguir destino, a não ser
afastar-se do navio, que ràpídamente afundava. Nessa altura, a
proa do navio se levantava e a outra extremidade começava a sub-
mergir. No convés o comandante Almiro, tendo ao corpo o cintu-
râo de salva-vidas, gritava por socorro, chamando ora pelo pílõto
ora por mim, enquanto por nossa vez gritávamos para êle que se
atirasse às águas, porque era temerário aproximarmo-nos do casco
elo navio. Mas o comandante, apesar de muito experimentado na
vida marítima, não sabia nadar. Instantes após, o navio virava para
bombordo, sepultando-se com êle o comandante que fazia a sua
estréia de maneira tão trágica." (33).

O' curso de defesa pessoal, por exemplo, não teria por obje-
tivo apenas ensinar processos de defesa pessoal, mas, sobretudo,
fazer com que o indivíduo adquirisse maior confiança em si, en-
fre_ntasse o perigo com mais serenidade e utilizasse sempre as suas

Iôrças de maneira mais inteligente, ainda que. sob violento estado
de emoção. Como vemos, não se trata apenas de um curso de aper-
feiçoamento físico, mas também moral.

As instalações requeri das para a realização dêsses cursos, en-
quanto não se dispusesse de local adequado, poderiam ser obtidas
por empréstimo ou arrendamento de instituições desportivas locali-
zadas no centro urbano (34).

Para a realização de um plano de maior envergadura, apresen-
tamos, a seguir, em linhas gerais, o projeto de organização de um
grande clube: o Clube dos Servidores do Estado.

(33) "O Globo" - Rio - 16-10-942 - Edição das 11 horas _
Pág. 7.

(34) Associação Cristã de Moços, Associação Cristã Feminina e Clube
Gínástíco Português.
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IV

o CLUBE DO SERVIDOR DO ESTADO

Num período em que o Govêrno procura amparar tôdas as
classes trabalhistas com um perfeito serviço de assistência social,
era lógico que o seu próprio empregado também viesse a ter idên-
tico amparo. Com êsse objetivo foi elaborado o Estatuto dos Servi-
dores do Estado, supremo anseio de tôda a enorme coletividade
que empresta o seu concurso ao País. Dentre os diversos assuntos
que o mesmo comporta, merece especial carinho o que diz respeito à
assistência a ser prestada ao funcionário.

Assim, o art. 219 preceitua:
"O Govêrno Nacional promoverá o bem estar e o aperfeiçoa-

mento físico, intelectual e moral dos funcionários e de suas Iami-
lias".

Vejamos como poderá ser proporcionado êsse bem estar e êsse
aperfeiçoamento.

O Estado, o serviço público e o servidor seriam grandemente
beneficiados com a criação de uma agremiação que reunisse os ele-
mentos que exercem suas atividades nos Ministérios Civis e enti-
dades paraestatais.

O Clube do Servidor do Estado, nos moldes das organizações
semelhantes ~ Clube Militar, Clube Naval, Clube Municipal, o
primeiro destinado aos elementos do Ministério da Guerra, o se-
gundo aos do Ministério da Marinha e o terceiro aos da Prefeitura
do Distrito Federal ~ congregaria os elementos anteriormente ci-
ta dos, mas com um campo de ação muito mais amplo: uma socíe-
dade civil, com personalidade jurídica e patrimônio distinto de seu
quadro social, cuja Fínalídade seria prestar tôda e qualquer assístên-
da ao funcionário, no sentido de promover o seu bem estar e zelar
por seus ínterêsses gerais e os de sua família.

Tal instituição preencheria tõdas as finalidades a que se pro-
põe o parágrafo único do art. 219, em seus itens, senão vejamos:

Art. 219 ~ parágrafo único ~ Com essa finalidade serão or-
ganizados:

I) Um plano de assistência que compreenderá a previ~.
dência, seguro. assistência médico~dentária e hospitalar. sana-
tórios, colônias de férias e cooperatívísmo.
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lI) Um proqrama de higiene, confôrto e preservação de
acidentes nos locais de trabalho.

lU) Cursos de aperfeiçoamento e especialização profís-
sionaI.

IV) Cursos de extensão, conferências, congressos, publi-
cações e trabalhos referentes ao serviço público.

V) Centros de educação física e cultural para recreio e
aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e de suas
famílias, fora das horas do trabalho.

VI) Viagens de estudo ao estrangeiro e visitas a serviços
particulares de utilização pública, para especialização e aper-
feiçoamento.

Do item I a parte referente à previdência e seguro já se en-
contra solucionada pelo I. P. A. S. E.

A assistência hospitalar ficaria resolvida com a construção do
Hospital do Servidor do Estado, já projetado. Os sanatórios pode-
riam ser subordinados ao H. S. E., ficando sob a orientação geral
do mesmo, e seriam recomendados aos convalescentes e esgotados.

O aperfeiçoamento físico, as colônias de férias e o cooperati-
vismo enquadrar-se-iam dentro das finalidades do Clube.

Os itens Il, llI, IV e V poderiam ser fielmente observados pelo
Clube dos Servidores do Estado, constituindo mesmo uma espécie
de programa a ser obedecido.

Quanto ao item VI, pela sua complexidade, seria atribuído ao
D. A. S. P., que possui todos os elementos para curnpri-Io efi-
cientemente.

As atividades do Clube. poderiam, esquemàticamente, ser re-
presentadas pelas seguintes ch'aves:

Assistência médica aos exercícios Iísicos.

Ipré-pubertárta
pubertáría .

educação física .
I pós-pubertária

físico superior

d t {indiViduais
espor os coletivos

1-' d Fé f beira-mar
co orua e erras ~ montanha

f aperfeiçoamento geral
cursos de 1 especialização profissional

l extensão
conferências

Aperfeiçoamento

intelectual
e

moral congressos
publicações
programas cívicos
cinema educativo
biblioteca
teatro

- 3S-

Recreativismo Ireuniões sociais
excursões
passeios
convescotes

Cooperativismo

assistência jurídica
pequenos empréstimos
cartas de fiança

( gala
auxílios para 1 nojo

nascimento
interêsses gerais

As instalações exigidas para êsse plano de atividade seriam:

SEDE --- Edifício próprio, especialmente construido, compor-
tando instalações modernas e confortáveis, possuindo auditório,
sala de recepções, biblioteca, salão de jogos, bar, barbearia, gabi~
nete médico, gabinete dentário e tôdas as dependências necessárias
a uma construção de tal envergadura.

ESTÁDIO--- Campos 'para futebol. basquetebol. 'voleibol e tênis,
pista para corridas, caixas para saltos, pórtico e dema.s aparelhos
indispensáveis.

PISCINA--- 12 x 25 metros para competições e jogos de u/eter-
pala, com o respectivo trampolim.

TANQUENATATÓRIO--- 5 x 12 metros, contíguo à piscina e des-
tina do às crianças e à aprendizagem da natação.

GINÁSIO--- com todos os requisitos modernos.
PARQUEINFANTIL--- equipado com os mais interessantes apa-

relhos, nos moldes dos play~grounds construí dos pela Prefeitura.

COLÔNIASDE FÉRIAS--- seriam em número de duas: uma à
beira-mar, em praia retirada do centro urbano ou em ilha, e outra
em local montanhoso.

As despesas decorrentes da construção e organização do Clube,
dos Servidores do Estado poderiam ser cobertas por crédito aberto
pelo Govêrno Nacional ou por empréstimo concedido pelo I. P.
A. S. E.

O Clube ficaria sujeito à fiscalização direta do D. A. S. P.
e seria mantido pela contribuição mensal de seus associados, os
quais só poderiam ser servidores públicos ou os próprios funcio-
nários do Clube.
. Os filhos dos servidores públicos, até idade cujo limite seria

fixado, receberiam educação física adequada e gozariam do di-
reito de passar as férias juninas ou anuais, após o ano letivo, nas
Colônias de Férias, onde Ihes seria prestada tôda assistência. Fre-
qüentariam ainda o Estádio, Ginásio. Piscina e Parque Infantil.

,
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relhos, nos moldes dos play~grounds construí dos pela Prefeitura.

COLÔNIASDE FÉRIAS--- seriam em número de duas: uma à
beira-mar, em praia retirada do centro urbano ou em ilha, e outra
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As despesas decorrentes da construção e organização do Clube,
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A. S. E.
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Colônias de Férias, onde Ihes seria prestada tôda assistência. Fre-
qüentariam ainda o Estádio, Ginásio. Piscina e Parque Infantil.

,
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Anualmente, sob o patrocínio do Clube, seriam disputados
entre as representações dos ministérios civis os "JOGOS DOSSERVI~
DORESDOESTADO",que consistiriam numa' série de competições des-
portivas, nos moldes dos JOGOSOLÍMPICOSe com idêntica finalidade.
O programa dos mesmos poderia ser o seguinte:

DESPORTOSINDIVIDUAIS- atletismo, natação e esgrima.
DESPORTOS COLETIVOS- futebol, basquetebol, voleibol e

uieter-polo,
As competições de natação e esgrima comportariam algumas

provas femininas.
A época de realização seria estudada posteriormente e os dias

de competições seriam os sábados, após o encerramento do expe~'
di ente, reservando-se o domingo para descanso do funcionário.

É de -relevãncia ressaltar que a realização dos" JOGOSDOSSER~
VIDORESDO ESTADO"não traria nenhuma despesa, nem acarretaria
qualquer dificuldade à boa marcha do serviço nos diversos mínistê-
rios, proporcionando ainda um congraçamento da classe, com a
oportunidade única de os servidores do Estado se reunirem em massa
num espetáculo que, civicamente, poderia ser bem aproveitado.

Dentre as seções do Clube dos Servidores do Estado, poderia
haver:

Departamento cultural - seria destinado à utilização dos Ia-
zeres do servidor público federal, com fim cultural, empregando o
teatro (incluindo a formação de conjuntos de amadores), música
(idem), artes populares (música popular, danças, canções, etc.)
cinema, biblioteca, centros culturais, etc.

Departamento social - encarreqar-se-ia de organizar reuniões
recreativas entre os membros, festas, etc.

Departamento de educação física - proporcionaria aos mem-
bros a prática dos exercícios físicos e dos desportos, contando com
ginásios,. campos de desportos, piscina, etc. Desenvolveria pro-
gramas de jogos, excursionismo. etc. '

Departamento jurídico - destinar-se-ia a proporcionar as~
sístência jurídica aos servidores.

Departamento médico - encarregar-se-ia da assistência mé-
dica aos exercícios físicos.

Outros departamentos - creche, empréstimos, restaurantev al-
faia te, salões de cabeleireiro, barbearia, etc.

Atividade interessante seria a de proporcionar ao servidor uma
maneira de aproveitar suas férias melhor do que o vem fazendo.

Para tanto, entraria, em entendimento com ernprêsas de trans-
portes e de excursões para reduções de taxas, organizando comi- .
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tivas para excursões pelo país ou pelo estrangeiro; construiria, em
estações climáticas e de vilegiatura, alojamentos para solteiros e
acomodações para casados.

A concretização do ideal, que representa o Clube dos Servi-
dores do Estado traria enormes benefícios não só ao funcionalismo
como também ao próprio Brasil, onde se tornaria uma das institui-
ções sociais de maior alcance.

Na impossibilidade de ser pràticamente realizável, já, a criação
do Clube dos Servidores do Estado, aproveite-se ao menos a idéia
dos "JOGOSDOSSERVIDORESDOESTADO",que poderiam ser patroci-
nados pelo D. A. S. P., com a assistência e a colaboração direta
. da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Saúde.

A originalidade da idéia assegura a\ certeza do êxito.

•



CONCLUSõES

I - Vários são os fatõres que poderão determinar maior ren-
dimento de trabalho nos serviços públicos.

II - Entre êstes, avulta o que diz respeito às boas condições
de saúde do servidor do Estado.

111 - A melhoria da condição geral de saúde dos serventuá-
rios proporcionará maior aproveitamento de tempo e constituirá,
assim, uma fonte de economia para o Estado.

IV - A melhoria dessa condição geral de saúde poderá ser
alcança da desde que se cuide convenientemente do aperfeiçoamento
físico do servidor do Estado.

V - O art. 219 do Decreto-lei n." 1.713, de 28 de outubro
de 1939, manifesta a intenção de que o Govêrno Nacional' promo-
verá o bem estar físico, intelectual e moral dos funcionários e de
suas' famílias.

VI - A Divisão de Aperfeiçoamento do Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Público, até o presente momento, só tornou
efetivo o aperfeiçoamento intelectual e neste sentido já promoveu
88 cursos.

VII - Urge, portanto, que se considere o aperfeiçoamento
físico do servidor do Estado, que, no art. 219, acima citado, apa-
rece em primeiro plano.

VIII - No capítulo lII desta monografia, sugerimos como
poderão ser organizados os cursos de aperfeiçoamento físico para
os servidores do Estado.

IX - Para estender, de acõrdo com o espírito do art. 219 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, êsse benefício
às suas famílias, apresentamos, no último capítulo, as linhas mes-
tras para a organização do Clube do Servidor do Estado: que viria
resolver todos os problemas de assistência aos serventuários, que
até agora permanecem não apenas insolúveis, mas, o que é mais
importante, esquecidos. \
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ANEXOS



A finalidade dos folhet~s aqui anexados é dar uma idéia da

organízaçâr, dos Clubes Militar e Naval, referidos na monografia,

e das atividades desenvolvidas pela Associação Cristã de Moços
nos seus cinqüenta anos de existência. (*)

•••

(* ) Ao original foram anexados os estatutos do Clube Militar, Clube
Naval e Associação Cristã de Moços, e uma síntese das etiV.idades desta última
instituíção.
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Brigadeiro do Ar Ajalrnar V. de Mascarenhas, Gil de Figueiredo, Jorge Rodri-
gues Coutinho, Alvaro Pereira, George Cava1canti Junquei1'a, Coronel Os~ar
Lisboa de Souza, Pedro do Amaral Pallet, Carlos Cardoso de Paiva, Oswaldo
Furst, Oswaldo Carijó de Castro, Helio Cruz de Oliveira, Adolfo Sperman.

•

COMISSÃO EXECUTIVA

Prof. Alfredo Nasser, D1'. Augusto de Bulhões, Capitão Antonio Lira,
Prof , Horácio Werner, Prof. Ibany da Cunha Ribeiro, Dr. Luiz Cantuária
Medronho e Dr , Mário Paulo deeBrito .
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AS ENTIDADES DISPUTANTES E O 'DESFIL~

SUE-COMISSÕES. TÉCNICAS

o; elementos que vão desfilar, formarão na seguinte ordem alfabética:

- Banda de Música do Côrpo de Fuzileiros Navais.
- Escola Nacional de Educação Física e Desportos.
- Comissão Executiva.
-~ Administração do Pôrto do Rio de Janeiro_
- Banêo do Brasil S. A.
--' Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Estrada de Ferro

Central do Brasil.
- Coordenação da Mobilização Econômica.
-- Departamento Administrativo do Serviço Público. (D. A. S.P . ) .
-- Departamento de Imprensa e Propaganda. (D. I. P . ) .
- Departamento Nacional do Café. (D.N .C.).
-- Estado do Rio de Janeiro.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. .•.
- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários ,
- Instituto de Aaosentadoria e Pensões da Estiva.
- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários ,
- Instituto Nacional do Mate.
--- <Instituto de Resseguros do Brasil. (I.R.B.). \

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estade ,
(I.P .A.,S.E_).
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes
e Cargas. (I.A.P .E. T .C.).

- Ministério da Aeronáutica.
- Ministério da Agricultura.
._- Ministério da Educação e Saúde.
- Ministério da Fazenda.
-- Ministério da Guerra'.
- Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
- Ministério da Marinha.
- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Ministério da Viação e Obras Públicas.
- Serviço de Alimentação e Previdência Social. (S. A. P. S. ) •

Atletismo - Dr. Célio de Barros
Carlos Alberto F. S'ílva
Rubens Esposel Pinto.

Besketbell Coronel Moacir Toscano
Ivan Raposo
Mário Rodrigues Pereira

I

- Dr. Manoel Vargas Neto
Carlos Alberto Peixoto
Luís Vinhaes

Football

Natação - Paulo Heilborn Júnior
Maurício Bekenn
José de Almeida Alentejano

Remo - Carlos Martins da Rocha
Afonso Segreto
Gonçalo de Almeida

Voleybal1 - Oswaldo Robinson
Antenor Silvestre Leite
Guarací Lopes Sousa Castro

HASTEAMENTO DO PAVILHÃO NACIONAL E DA BANDEIRA
DA A.S.C.B.

- Júlio Antunes de Abreu Júnior
Dr, José Brant Ribeiro
Antônio Cabo

Terminado '0 desfile e, estando tôdas as representações em seus res-
pectivos lugares, será hasteado, pelos Presidentes da Associação dos

Servidores Civis do Brasil e do Conselho Deliberatívo, Dr, Luiz Simões
Lopes e Dr. Paulo de Lyra Tavares, na tôrre do sino olímpico, o Pa-
vilhão Nacional e a Bandeira da A.S.C.B.

- A Banda de Música executará o Hino à Bandeira.
Os elementos das representações permanecerão em posição fundamen-
tal (sentido).

Tenis

Xadrez. Alexis Miranda Jordão
J. C. Gentil Neto
J. C ~ Almeida Soare!

-
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Os 'pavilhões das repres ntnçõ '9 1'50 abatidos e, assim, con rvndos
.até o término da saudação ..
O Pavilhão Nacional será d sfn ldudo .

ABERTURA DA OLIMPIADA

.0 Excelentíssirno Senhor Pr .sicl 1\1l' cfol J opública, da 1'ribuna de
Honra, declarará inaugurada 61 1.11 Olirnpiudu dos Servidores Civis do

fiíiadas:

a) - A Banda de Música tocará u~ dobra 10 curto.

b) - O Presidente da República soltará o pombo campeão do Rio de
Janeirp, que será o precursor de uma grande rcvonda organizada
pela Confederação Columbófila Brasileira do S rviço cI Transmis-
são do Exército, com a colaboração das seguintes sociedades
filiadas

S.B.A.
S.C.L.B.
S.e.N.
C.C.C.

••

11 .

- O pombo campeão será levado ao Presidente da República pela senho-
rita Elena Corrê a Ãvila, proprietária do pombo.

c) - Será dada uma salva de 21 tiros.
ti) .- Os clarins dos dragões da Independência tocarão a marcha da Aída,
e) O sino olímpico, especialmente adquirido para a Olimpíada dos

Servidores do Estado, dobrará.

"':'JURAMENTO DO ATLETA

O atleta, designado pela Comissão Executiva, se dirigirá pura o carneiro
de pau e, de pé sôbre êste, prestará o juramento do atleta, que deverá
ser repetido, em voz alta, por todos os disputr nt '..
Neste momento, a Comissão Executiva, que encontra em forma, se
deslocará para junto do carneiro de pau, ficando m lima fileira e
tendo êste aparêlho pela frente.
O Pavilhão Nacional, bem ao centro do Indo oposto à Comissão Exe-
cutiva, será desfraldado pelo Dr. Luiz Simú s Lopes, Presidente da
A.S.C.B.
O pavilhão da A. S .C. B. s( rá dcsírnldado pelo Dr. Paulo de Lyra
Tavares, Presidente do Conselho Deliborativo da A. S. C. B.
Os 'demais pavilhões, Cl'tl semi-círculo, fi direita e à esquerda do Pavilhão
Nacional, serão abatidos.
Os atletas, em posição d sentido, levantarão o braço direito à frente
e à altura do ombro, ficnndo nessa posição até o final do Juramento ..
Logo após o escoamento das representações, será iniciada a demons-
tração de Educação Física a cargo da Escola Nacional de Educação
Física e Desportos.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 'CIVIS DO BRASIL
l.a OLIMPíP;,DA DOS SE;r~.vIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA

DATAS DESPORTOS JOGOS

27 de outubro
6.8 feira
15,00 horas

À noite
20,00 horas Xadrez

Futebol

renis

VaIei
Masculino

Dia 28 de oatubro
Sábado
Pela manhã
9,00 horas

Atietisnu»
À tarde
15,00 horas

Futebol

Solenidade de abertura da Olimpíada Fluminensa

C. Xadrez

1 -- LP.A.S.E,. x Justiça
2 - Inst. Mate x D.A.9.P.

Fluminense
Fluminense •

1 - B. Brasil x iI. A .P .T .:E.ç.
2 - Viação x E.F·.C.E.
3 - Agricultura x C. Ferroviários

1 - Aeronáutica x Guerra
2 -- Inst. Mate x ' LR.B.
3 - Educação x Industriários
5 - Coordenação x Estiva
6 - B. Brasil x I.P.A.S.E.
7 - D.A.S.P. x Fazenda
8 - Justiça x A. Pôrto
9 - D.1:.P. x D.N.C.

E.N.E.F.b.
E.N.E.F.P.
A.C.M.
A.C.M.
Botafogo F. R.
Botafogo F. R.
América F. C.
América F. C.

Arremêsso DiGCO (índice mínimo) Flumiuelllle

4 - MadI1h6J x I.R.B.
5 - Aeronáutica x B. Brasil

Madureisa
Madureíra
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LOCAISJOGOSDESPORTOSDATASLOCAISJOGOSDESPORTOSDATAS

Eliminatórias e Semifinais - 400 m
Nado livre - 100 ri N.P. - 100 m
N .C • - 4 li: HlO N. L . e provas femininas Pise. Botafcgo '

Fazenda x I.A.P.T.E.C.
InduatrOilírio6 x A. Pôrto>
Com L'cií,rio~ x S.A.P.S.
C. Ferroviários x Trnbnlho

F'Iuminensa
Fluminense
América F. C.

América F. C.
Bonsucesso
Bonsucesso

América

(j

7
8
9 Enseada BotafogoEliminatórias - Iole a 2Rêmo10 - E.F.C.B. x D.N.C.
11 - Bancários x Viação
13 - Educação x O.I.P.

À tarde
15,00 horas

Futebol Botafogo F.R.
Botafogo F.R.

14 Agricultura x Venc. 2.° jôgo
15 -"Guerra x Venc. do 3.° jôgoEliminatórias - 100 m _. Nado livre eNatação

PiHC. BotefogoSemifinais

T'ijucu T. C.
Tijuca T. C.
Botafogo F. R.
Botafogo F. R .

E.N.E.F.D.
E.N.E.F.D.

À noite
20,00 horas

1 - S.A.P.S. x Educação
2 - Trabalho x Comerciários
5 - I.:f?A.S.E. x Viação
6 - E.F.C.B. x Agricultura
7 - D.I.P. x I.R.B.
8 - Fazenda x Justiça

Volei
Feminino

-("

Flumínense
Fluminense

7 - Justiça x Venc. do 1.0 jôgo
8 ~ Comerciáries x Venc. 2.° [ôgo

T'enis\.

Volibol
À noite
20,00 horas

Fluminense
Fluminense
E.N.E.F.D.

E.N.E.F.D.
Botafogo F. ~ .
Botafógo F. R.
América F.C.
América F. C.

10 '- Bancários x Agricultura
11 - Viação x Est. do Rio:
12 - E.F.C.B. x I.A.P.T:E.C .
13 - S.A.P.S. x Venc. do 1.0 jôgo
15 - Trabalho x Venc. 40 3.° jôgo

Masculino

Clube XadrexXeârez.'
1 - B. Brasil x Est. do Rio
2 - Guerra x E.F.C.B.
3 -'- Mate x Educação

5 - D.N.C. x Estiva
6 - LP .A.S.E.x Bancários
7 - Marinha x Justiça
8 - I.A.P.T.E.C. x Industriários

9 - Comerciários x S.A.P.S.
10 - I.R.B. x Trabalho
12 - Coordenação x Fezenda

T'ijuca T.C.
Tijuca ~.C.
E.N.E.F.D.
E.N.E.F.D.
Eotafogo F.R.
Botafogo F-. R.
América F. C.
Amériea F. C.
A .A . Carioca
A. A . Carioca

Basquete
16 _. Comerciários x Marinha

17 - Venc. do 5P x Venc. 7.0 jôgo
18 Vene. do 6.° x Vene. 8.° [ôgo

Xadrez

Dia 30 de outubro
2.a ieire
Pela manhã

9,00 horas
Tijuca T.e.5 - 'I.R.B. x EstivaTenis Flum:inenseArremêsso de Pêso (índice mínimo)Atletismo

Dia 28 de outubro
Sábado
À noite-
20,00 horas

Tenill

À noite
20,00 horas

Basquete 13 - D.I.P. x Venc. d; 1.0 jôgo
14 - Ad , Pôrto x Vene. do 2.° jôgo

15 - D.A.S.P. x Venc.· 3.° jôgo
16 - Aeronáutica x Agricultura
17 - Venc. do 5.° x Venc. do 7.0 jôgo
18 - Venc. do 6.° x" Venc , do 8.° jôgo
19 - Viação x Venc. o 9.° jôgo
20 - Vene. do 10.° x Vene. 12.° jôgo

Fluminense
Fluminense
E.N.E.F.D.
E.N.E.F.D.
A.C.M.
'A.C.M.
Botafogo F. R.
Botafogo F. R.

Tijuca T.C.6 - E. do Rio x D.I.P.

Dia 29 de outubro
Domingo
Pela manhã
9,00 horas

Salto à distância (indica mínimo) FlurninenseAtletismo

••
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••
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LOCAISDATAS

Futebol

Tênis

Volibol
Feminino

Dia 30 de outubro
2.a feira
A noite
20,00 horas

Xadrez

Dia 31 de outubro
3.a feira
Pela manhã
9/00 horas

À .noite
20,00 horas

Atletismo

Tênh

JOGOS

16 Estiva x Venc . da 4.° jôgo
Vene. do!1.o x Venc. do 7.° jôgp

Fluminense
Fluminense
América F. C.
América F.C.
Bonsucesso

Fluminense
Fluminense

Fluminense
Tijuca T.C.
Tijuca T.C.

América F. C.
América F..C.

Fluminensa

Fluminense
Fluminense
Tijuca T.C.
Tijuca T.C.

VoJiool

:Masculjno 19.- Venc. do 9.0,x Vene. 11.° jôgo Fluminense

20 Venc. do 10.° x Vene. 12." jôgo Fiuminense

;21 Venc . do 13.0 x Vene. 15.0 jôgO E.N.E.F.D.

22 Venc. do 14." x Vene. 16.0 jôgo E.N~E.F.D.

23 Venc , do 17.° x Vene. 19.0 [ôgo A.A. Carioca
·24 Vene. do 18.0 x Vene. 20.° jôgo A.A. Carioca

"GIibOI
Feminino

17
13 Venc. do 6." x Venc , do 8.0 jôgo
.19 - Vene. do 9.0 x Venc , do 11.° jogo
20 E. do Rio x - Vene. do 1Ó.o jôgo

9 - Fazenda x Vene. do 3.° jôgo
10 -:- D.A.S.P. x Educação

11 D.N.C. x Venc , do 5.° jôgo
12 Mate x Vene. do 6.° jtgo
14 L P. A. S. E. x Induetriários

9 - Industriâtios x Vene. 1.0 [ôgo
10 - D.N.C. x Vem:. do 2.0 jôge

Salto em altura (índice mínimo)

15 - Vene. do 7,° x Vene. 9.° jôgo
16 - Vene. do 8.° x Vene. 10.° jôgo
17 Aeronáutica. x Vene. 11.0 jôgo
18 - Vene. do 12.° x .Vcnc , 14.° jôgo

11
12

D.A.S.P. x Vene. do 5.° jôgo
Est. do Rio x Venc , 2.° jôgo

América F.C.
América F. C.

•
l -9-

DATAS DESPORTOS JOGOS LOCAIS

•
Xadrez

Dia 1.° de novembro
4.a feita
Pela manhã
9,00 horas

Atletismo

Basquete

Futebol

Tênis

Voleibol
Feminino

Xadrez

Dia 2 de novembro
5.a feira
Pela manhã
9,00 horas

Rêmo

Dia 3 de novembro

6.a feira
À noite
20,00 horas

Basquete

Dia 3 de novembro
{i.a feira
À noite.
20,00 horas

Basquete

Arremêsso Dardo (índice mínimo) Fluminense

20 -E. do Rio x Vene. do 10.0 Jogo Fluminense.
jôgo22 Vene. do 14.0 x Vene. do 16.0 Fluminense

23 Venc , do 17.0 x Venc , do 19.0 jôgo E.N.E.F.D.

24 - Vene. do 18.0 x Vene. do 20.(' jôgo E.N.E.F.D.

21 - Vene. do 13.° x Venc . do 15.0 jôgo Fluminense

22 - Venc , do 14.0 x Vene. do 16.0 jôgo Fluminense

23 - Vene. do 17.0 x Venc . do 1~.0 jôgo América FC

24 - Venc , do 18.0 x Vene. do 20.° iôso América PC

'19 Vene. do 15.0 x Vene. do 17.0 jôgo Fluminense

20 Vene. do 16.° x Vene. do 18.0 jôgo Fluminense

13 - Vene. do 7.° x Vene. do 9.° jôgo América FC
14 - Vene. do 8.0 x Ve~e. do 10.° jôgo América FC

Eíiminatórias - !óie a 4 Ensead. Botafogo

25 - Vene. do 21.° x Vene. do 23.0 jogo A.C.M.

26 - Vene. do 22." x Vene. do 24.° jôgo A.C.M.
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LOCAISDATAS

Futebol

Tênis

Volibol
Feminino

Dia 30 de outubro
2.a feira
A noite
20,00 horas

Xadrez

Dia 31 de outubro
3.a feira
Pela manhã
9/00 horas

À .noite
20,00 horas

Atletismo

Tênh

JOGOS

16 Estiva x Venc . da 4.° jôgo
Vene. do!1.o x Venc. do 7.° jôgp

Fluminense
Fluminense
América F. C.
América F.C.
Bonsucesso

Fluminense
Fluminense

Fluminense
Tijuca T.C.
Tijuca T.C.

América F. C.
América F..C.

Fluminensa

Fluminense
Fluminense
Tijuca T.C.
Tijuca T.C.

VoJiool

:Masculjno 19.- Venc. do 9.0,x Vene. 11.° jôgo Fluminense

20 Venc. do 10.° x Vene. 12." jôgo Fiuminense

;21 Venc . do 13.0 x Vene. 15.0 jôgO E.N.E.F.D.

22 Venc. do 14." x Vene. 16.0 jôgo E.N~E.F.D.

23 Venc , do 17.° x Vene. 19.0 [ôgo A.A. Carioca
·24 Vene. do 18.0 x Vene. 20.° jôgo A.A. Carioca

"GIibOI
Feminino

17
13 Venc. do 6." x Venc , do 8.0 jôgo
.19 - Vene. do 9.0 x Venc , do 11.° jogo
20 E. do Rio x - Vene. do 1Ó.o jôgo

9 - Fazenda x Vene. do 3.° jôgo
10 -:- D.A.S.P. x Educação

11 D.N.C. x Venc , do 5.° jôgo
12 Mate x Vene. do 6.° jtgo
14 L P. A. S. E. x Induetriários

9 - Industriâtios x Vene. 1.0 [ôgo
10 - D.N.C. x Vem:. do 2.0 jôge

Salto em altura (índice mínimo)

15 - Vene. do 7,° x Vene. 9.° jôgo
16 - Vene. do 8.° x Vene. 10.° jôgo
17 Aeronáutica. x Vene. 11.0 jôgo
18 - Vene. do 12.° x .Vcnc , 14.° jôgo

11
12

D.A.S.P. x Vene. do 5.° jôgo
Est. do Rio x Venc , 2.° jôgo

América F.C.
América F. C.

•
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DATAS DESPORTOS JOGOS LOCAIS

•
Xadrez

Dia 1.° de novembro
4.a feita
Pela manhã
9,00 horas

Atletismo

Basquete

Futebol

Tênis

Voleibol
Feminino

Xadrez

Dia 2 de novembro
5.a feira
Pela manhã
9,00 horas

Rêmo

Dia 3 de novembro

6.a feira
À noite
20,00 horas

Basquete

Dia 3 de novembro
{i.a feira
À noite.
20,00 horas

Basquete

Arremêsso Dardo (índice mínimo) Fluminense

20 -E. do Rio x Vene. do 10.0 Jogo Fluminense.
jôgo22 Vene. do 14.0 x Vene. do 16.0 Fluminense

23 Venc , do 17.0 x Venc , do 19.0 jôgo E.N.E.F.D.

24 - Vene. do 18.0 x Vene. do 20.(' jôgo E.N.E.F.D.

21 - Vene. do 13.° x Venc . do 15.0 jôgo Fluminense

22 - Venc , do 14.0 x Vene. do 16.0 jôgo Fluminense

23 - Vene. do 17.0 x Venc . do 1~.0 jôgo América FC

24 - Venc , do 18.0 x Vene. do 20.° iôso América PC

'19 Vene. do 15.0 x Vene. do 17.0 jôgo Fluminense

20 Vene. do 16.° x Vene. do 18.0 jôgo Fluminense

13 - Vene. do 7.° x Vene. do 9.° jôgo América FC
14 - Vene. do 8.0 x Ve~e. do 10.° jôgo América FC

Eíiminatórias - !óie a 4 Ensead. Botafogo

25 - Vene. do 21.° x Vene. do 23.0 jogo A.C.M.

26 - Vene. do 22." x Vene. do 24.° jôgo A.C.M.
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DATAS DESPORTOS

Futebol

Tênis

Volibo/

Xadrez

c

Dia 4 de novembro
Sábado
À tarde
15,'0'0 horas

Atletismo

N[ftação

À noite
2'O,'O'O/horas

Vo.libol
Masculino

Dia 5 de novembro
Domingo
Pela manhã
9,'0'0 horas

Atletismo

Rêmo

À tarde
15,'0'0 horas

Volibol
Masculino

Volibol

Feminino

Basquete

Futebol

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS INSCRITOS
ADMINISTRAÇÃO DO PÔRTO DO rero DE JANEIRO

-1'0 - Acyr Medeiros. Azevedo
11 - Adão Gonçalves Passos
12..- Adeport K~assovix Perdes
13 - Alcides Arlindo Alves
14 - Almir Teixeira
15 - Alvim Paulo
16 - Angelino Leite de Medeiros

17 - Antonio Atayde Lima
18 - Antônio dos Santos "''reFrão
19 - Antônio Francisco Gomes
2'0 - Armando José de Paula
21 - Ary de Almeida Monteiro
22 - Ary Pamphiro
23 - Ataualpa Mondaini
24 - Armando Silva
25 - Arthur Gregório Pena
26 - Armando Bastos
27 - Bernardino Astrogildo Luz
28 - Caciano dos Santos
29 - Durval Pereira de Andrade
3D - Diderot Cavalcante
31 - Donizette Correa de Almeida
32 - Durval Pereira Neves
33 - Durval Garcia Sanches
34 - Eudides Alves Barbosa
35 - Elídio Pereira
36 - Francisco Gomes dos Santos
37 - Francisco José Isidro
38 - Hélio Pereira
39 - Irênio Delgado

4'0 - Ismael Coelho
41 - Isaias Luiz
42 - José Fereira Lemos
43 - João Faria

44 - João Gomes de Castro
4S - Jeová Bonfino

46 - Lindolfo Soares Vieira
47 - Luiz Pereira Caldas
'~8 - Leo de Freitas

49 - Luiz' Nunes Torrão
5'0 - Mário Barbosa

51 - Nelson Garcia Sanches
52 - Osvaldo Nascimento Lopes
53 Osvaldo Barreiros Correa
54 - Olínto de Oliveira, Costa

S5 - Pedro Bittencourt da Costa
56 - Pery Lopes da Silva

57 - Palmier Joaquim Dias
58 .L. Rafel Berlandy de Freitas

59 - Raimundo ,José -Santana

6'0 - Teodorico Barrete da Silva

61 - Viriato Gomes de Castro

62 - Vlan Alvaro da Silva

63 - Walter dos Santos
64 - Waldemar Viana da Silveira

65 - Walter 'I'eixeira

'66 - Waltet Magalhães Alves

67 - Walter Quarteirol Salvador

6,8 - Yoshio Selrlguchi

-10-

JOGOS LOCAIS

25 - Venc . do 21.0 x Venc. do 23.0 jôgo Fluminense

26 - Venc." do 22.0 x 'Venc. do 24.0 jõgo F!uminense

21 - Venço do 19.0 x Venc. do 2'0.0 jôgo Fluminense

15 - Venc: do 11.0 x Venc. do 13.0 jÔgo América lFC

16 - Venc. do 12.0 x Venc. do 14.0 [ôgo América FC

1.a Parte Fluminense

Final Pise. Botafogo

25 - Vene. do 21.0 x Venc. do 23.0 jôgo Fluminense
26 - Venc. do 22.0 x Venc. de 24.0 jôgo Fluminense

2.a Parte (Final) F'Iuminense

Finall Ensead. Botafogo

Final Fluminense

Final Fluminense

Final Fluminense

Final Fluminense

Solenidade de encerramento.

BANCO DO BRASIL S. A. (ASS. ATLÉT!ICA BANCO DO BRASIL)

69 - Adolfo Schermann
7'0 - Alberto Carlos Amaral de Souza'
71 - Alberto Damazio de Sá
72 - Alberto Maranhão Jr.

73 - Alcindo Leipzig
74 - Álvaro de Carvalho
75 - Antônio Coqueiro Simas
76 - Antônio Neves Bastos da Silva
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182 José Arthur Fontes Ferreira
183 José Justino Maynart Ramos
184 José da Silva Oliveira
185 Manosl Geraldo da Costa
186 Mário da Costa Aragão
187 Mário da Silva Gomes
188 Paulo Cristiano Braune
189 Paulo' da Silva Cabral
190 Plácido Pereira da Rocha
191 -------'Quirino -Rodrigues Dias
192 - Raimundo Verol do Cal/mo
193 - Rasei parto Brasil
194 Severino Rosa da Silva
195 Walter Gonçalves
196 Wilson Oli~eira Andrade Figueira

~.

77 Armando Felipe de Castro
78 Armando Guimarães do Vale
79 Augusto Cezar do Amaral de Souza
8Ó Benedito de Brito

81 Cândido Fonseca
82 Carlos Francisco Acioly

83 Carlos Pereira da Cruz

84 Carlos Tavares de Oliveira

85 Carlos Vasconcelos da Fonseca-

86 Carlos Vital' Fontes

87 Célio de Souza Fernandes

88 Cirilo Woolf de Oliveira

89 Darcy Fróes da Cruz JI'.

90 Edgard Santos Jacobson

91 Eduardo Laplan Neto

92 Elio Laressi de Tito
93 Ernesto Giancristofaro
94 Fausto da Silva Fernandes Bastos

95 Fernando Arízio

96 Fernando Loureiro

97 Fernando Magalhães

98 Fernando de Souza Oliveira

99 flávio Cavalcanti

100 - Franoisco , Cascales Lopes
101 Frederico Guilherme Penno

102 - Frederico Reunan Gaua

103 Gecemir Nogueira

104 - George Walmley
105 - Guilherme Gonçalves Vianna F,?
106 - Haroldo R. Moutinho
107 - Heitor Eduardo de Oliveira
108 Heitor Lima e Silva

.(

109
110

Hélio Peixoto Martins da Silva
Henrique de Assis Bandeira

111 Hudson Martins
112 Hugo de Lima e Silva
113 Ill~a Lemkul
114 Inayá Miranda

115 Ivo Barroso

116 Jacques Levy
11:7 - Jarbas Leme Nogueira

118 - Jarbas Pinheiro Gomes
119 - João Crisóstomo Pimentel Barbosa

120 - João Luiz Pereira das Neves

121 - Jovitta Campos Egg

,122 - José Meretiano da Rocha Varejão

)23 - Joaquim Teles do Couto

124 - José de Barros
125 José Dias Vieira Pereira
126 José Ferreira Pará
127 José Maria Frota, Louzada
128 Lauro Rodrigues da Silva
129 - Luiz Carlos Pinto Rodeigues

Costa
130 Luiz Gonzaga Pereira da Silva

131 Luiz Henrique Coqueiro Sirnas

132 Luiz Limonges Reis

133 Luiz Viegas da Mata Lima

134 Laherte Garcia

135 Lissis Soares
136 Manoel José Loureiro
137 Marcílio .Kroenlein

138 - Maria Beatriz Lira Madeira
139 Marina de Almeida Magalbêes

140 Mário Campelo Maurício de
141 Mário Pacheco de Aguiar

142 Mário Pinho
143 Mário- Sinibaldi Maia

144· Moacyr Gomes da Silva

145 Nair Lincoln Galvêas

146 Nelson Pedra Picolli

147 Newton Alberto dos Santos
148 Newton Valente de MeIo e Silva

149 Nilo da Silva Gonçalves

150 Nilton Pacheco de Oliveira
151 Nilson Pinheiro Gutterres

152 Oldar Fróes da Cruz

12 -

154

155

Otávio Figueira Trdmpowski de AI-
meida

Oscar Matos Filho
Pitâgoras Moreira da Silva

153

156 Plínio José Soares
157 Plínio Mendes Junior.
'158 ..:......Roberto José Pecegueiro Quinto

Alves

159 Roberto Marfins da Silva
160 Ruben Venâncio

161 Rubens Guimarães Garcia

162 Sérgio Pôrto

163 Tales da Veiga Faria
164 Valdir Damazio

165 Veldir Nesi de Freitas Lima

166 - Wilson Barcelos da Gama Cer-
queira
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C.A.P. DOS FERROVIÁRIOS DA CENTRAL DO BRASIL

167 - Acioli Soares •
168 Aguinaldo Tinoco
169 Alberto Coelho da Rocha
170 Aloísio Calado
171 Álvaro de Souza
172 Antônio Geraldo da Costa
173 Antônio dos Santos Cardoso
174 '- Cirilo Santos
175 Ernani Pereira de Oliveira
176 Henriqus Plácido Barbosa
177 Hélio dos Santos Cardoso
178
179
180
181

Ivan Gonçalves Ferreira
Ivo dos Santos Guimarães
J arino Pimenteira Lins
Jaime Pereira da Silva

COORDENACA,O DA MOBILIZAÇÃO ECONôMICA

,.

209

210

211

212

213

João David dos Santos

João Gualberto de Almeida

José Ayres Fortes Bustamante

Julio de Araujo
Júlio Firmíno de Mendonça

Luiz Gonzaga de Vasco~elos

Otávio Salgado Ferreira

Paulo de Andrade
Paulo J Oã0 Frísch

Silvio Maia

Víctor Danin Wellisch

Walter Ferreira Thomaz

214

216

217

218
219

220

221

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Alexandre Dias
Antenor Francisco Horta
Ary da Costa Vieira
Antônio Rios Lopes
Alberico' Gomes da Silva .
Álvaro Mello
A'mary da Silva Leitão
Aurélio Correia Pereira
América Mendes Teixeira
Cecítia Miranda Leal

197 - Alberto Fereira da Costa
198 - Alcides Augusto Ferreira Campos
198-A - Aldo Martins
199 Antônio Rubini
200 Atila Medeiros Rodrigues

201 Álvaro Gotha
202 Emilio WilsOl') Neves
203 Diógenes Monteiro Tourinho Filho
204 Erasmo Lima Filho
205
206
207
208

Feficiano Primo Pereira
Heitor Pereira Cotrim
Hugo da Rocha Gomes
Ivo Frei

244 - Carlos Leal Santos Guerra
244-A - Cícero Monteiro

222 - Aida Bacelar Presídio
223 - Arnaldo SaIles
224 - Armando Pereira
225 Alberto Jorges Nascimento
226 Alfredo Alves
227 Albertb Gemal
228 Armindo Ribeiro
229 Aderson Nunes
230 Agair Jesus Prado
231 Armando dos Santos
232 América Luiz -da Silva
233 - Antônio Muniz Pacheco
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245 - Cláudio Antônio da Silva
246 - Dulce Reis
247 - Demostenes César da Silva
248 -' Delveque Morais do Nascimento
249 - Deorke de Paula Gonçalves
250 - Elvira Lavinas
251 - Evrando Mendes Viana
252 - Elias Zacarina
253 - Emanuel de Faria Age \
254 - Eneas Gomes ele Andrada
255 - Emanuel Gonçalves Vieira
255-A - Euclides Pereira da Silva
256 - Frida Aronson
257 - Francisco Ferreira da Silva
258 Gustavo Ludolf Ribeiro
259 - Heraldo Barcelar Presídio
260 - Izete Coutinho
261 - Ismael Nascimento

262 - Ibraim Suedy
263 - Joaquim Gomes Farnezi Filho

264 - Júlio Valero
265 - José Lima
266 - José Antunes
267 - José Maria Pereira
268 - José Francisco de Andrade
269 - Luis Augusto de Andrade Figueira

270 - Loyola de, Araujo
271 - Lucy Lacerda
272 - Lucílio de Castro
273 - Maria Carmen Peixoto
274 - Manoel Freitas de 'Carvsãho F'ilho

275 - Milton Costa

--- 14 -

276 - Marcelo Gomes Duarte
277 - Milton Salpaío Vieira
278 - MlJacyr Catapinto
279 - Marcelo Duarte
280 - Mancel Cavalcanti
281 - Nicia Machado
282 - Newton Ferreira da Silva
283 Narciso Vi eira da Silva Filho

284 Nestor Leite
285 Oscar dos Santos Ccuto
286 Oto Gonçalves
287 - Pedro Antunes
288 - Paulo Rocha
289 - Paulo Vieira
290 .:- Rodolfo Garcia Rosa
291 - Ruth Miranda Leal

292 - Roberto Machado
293 - Regitlaldo dos Santos
294 - Rubem Simões
295 - Renato Alves de Souza
296 - Rafael de Morais Ferreira
297 - Sinésio Mourão

298 -
299 - Samuel de Almeida
300 - Tereza Souza
30.1 - Tassito Mitke
302 - Yeda Coutinho
303 - Yolanda Coutinho
303-A - 'Valdir Gama
3M - Waldyr Peclrosa
305 - 'Waldemar Pacheco
306 - Wilson Gomes

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO

307 Abraão Machado

308 Ary Gomes da Silva

309 Alexandre Morgado de Matos

310 - Aloysio Freira

311 - Adalto Amaral

312 - Almiro Pinto

313 - Alencastro Luiz Àlves

314 - Alaim Carneiro

315 -- Benito Lanzelotti
316 - Consuelo Tarquínio

317 - Carlos Alberto Lucio Eittencourt

318 Carlos Teixeira Fernande~

319 - Cideney Mendes Quintas
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333 ~ Fernando Cabral Pinto
334 - Francisco Leão
335 - Francisco Stlenita
336 - Gilta Maria Henault de Medeiros

, 337 - Glauro Pimente}
338 - Germano Barrete Pereira
339 - Hugo Pera FeIício
340 - Irio Augusto Paes Leme
341 - Ivete Pereira Lemos
342 - ISá Ribeiro de Almeida
343 :..-.-Tbany da Cunha Ribeiro

344 - Joaquim Caetano Gentil Neto
345 - José de Assis Drumond
346 - Júlio Teixeira Fernandes
347 - José Duval Guedes Pinto
348 - João Guedes Pinto
349 -- Luiz Félips de Souza fi) Silva
350 - Leova Bertein
351 - Luiz Carlos da Fonseca Junion

352 - Lina Mangia
353 - Maria Elísa Pimenta Batista
354 - Maria Amélia Pôrto Migdeis
355 - Maria Dalva Marricini Giffoni
356 - Mary Pontet Ribeiro
357 - Nassiro Soares Santos
358 - Newton Mendes Aragão
359 - Oswaldo Sarro
360 - Orestes Pinto
361 - Pauto, Guapyassu
362 - Propício Caldas Filho
363 - René de Brito
364 - Richard Levinshon '
365 Safira Martins Vieira de Souza
366 - Silvio Avelar
367 - Speridião Gabino de Carvalho
368 - Stela Maria Barbosa de Oliveira
369 - Wilsdn de Souza Agui~r
370 - Waldemar Stumpf

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ

395 - Fernando Ferreira Botelho
396 - Fernando de Freitas
397 - Geraldo Fonseca
398 - Gregorio Pontes de Nogueira
399 - Gildo de Oliveira Lacourt
400 - Haylton Simões
40:1. - Haylton de Almeida Lemos
402 - Helio Cardoso Gomes
403 - Herolt Carneiro de Míranda
404 - trio :passos Torres
405 -- Isa de Azevedo Mattos
406 - I1ka Esteves Pereira
407 - Jacy Brugger Vieira
408 - Jorge Edmundo Dias de Souza

Campos
409 -" José Candido Rodrigues
410 - José Francisco Montes Filho
411 - João Guimarães Pítanga
412 - José Rossi Sola
413 - José' de Carvalho Souza
414 ~ Joaquim Francisco Peneira Brasil
415 - José Angelo Vieira de Britto

querque Junior

392 - Elzi(i) Damazio 416 - José Carlos Pereira

393 - Erphen Santos 417 - João Castello

394 - Eugenia Sandia Cotia 418 - José Geraldo Neves

320 -- Cauby de Souza
321 - Caro I Elaine Goldstein
322 - Décio Ferreira da Cunha
322-A - Dirceu Gonçalves da Silva
323 - Desiré Guarani e Silva
324 - Du1Gy Melgaço Filgueira
325 - Domingos Giacomo
326 - Edivaldo Reis e Silva
327 - Eneida Reis Pinto de Albuquerque
328 - Elmo Rodrígues
329 - Edyla Ceres Guedes de Faria
330 - Elza de Almeida
331 - Francisco Gentil Baroni Filho 1f,

332 - Francisco Medina de Oliveira

371 - Antônio Arrais Sobrinho
372 - Antônio Joaquim Lopes Reina
373 Arlindo Cabral
374 - Afonso Leitão de Carvalho Filho
375' - Alcides Lacourt
,376 - Armando Pahim Neubern
377 - Arldndo Cardoso
378 - Alfredó Alves Pereira
379 - Ademar Gonçalves de Aguiar
380 - Angelo Gammaro
381 - Antônio Esteves de Mattos
382 - Aristeu Furtado de Almeida
383 - Bento Martins
384 - Briolanja Souto Maior
385 - Cid Fernandes Ribeiro
386 - Carmen Dolores Leite de Vascon-

cellos
387 - Decio Peçanha
388 - D!ogenes MaUFo Palmeira Alvim
389 - Darcy Goulart G.i:ió
390 - Evandro P. Santiago
391 - EIsa Vieira Cavalcanti Albu-



245 - Cláudio Antônio da Silva
246 - Dulce Reis
247 - Demostenes César da Silva
248 -' Delveque Morais do Nascimento
249 - Deorke de Paula Gonçalves
250 - Elvira Lavinas
251 - Evrando Mendes Viana
252 - Elias Zacarina
253 - Emanuel de Faria Age \
254 - Eneas Gomes ele Andrada
255 - Emanuel Gonçalves Vieira
255-A - Euclides Pereira da Silva
256 - Frida Aronson
257 - Francisco Ferreira da Silva
258 Gustavo Ludolf Ribeiro
259 - Heraldo Barcelar Presídio
260 - Izete Coutinho
261 - Ismael Nascimento

262 - Ibraim Suedy
263 - Joaquim Gomes Farnezi Filho

264 - Júlio Valero
265 - José Lima
266 - José Antunes
267 - José Maria Pereira
268 - José Francisco de Andrade
269 - Luis Augusto de Andrade Figueira

270 - Loyola de, Araujo
271 - Lucy Lacerda
272 - Lucílio de Castro
273 - Maria Carmen Peixoto
274 - Manoel Freitas de 'Carvsãho F'ilho

275 - Milton Costa

--- 14 -

276 - Marcelo Gomes Duarte
277 - Milton Salpaío Vieira
278 - MlJacyr Catapinto
279 - Marcelo Duarte
280 - Mancel Cavalcanti
281 - Nicia Machado
282 - Newton Ferreira da Silva
283 Narciso Vi eira da Silva Filho

284 Nestor Leite
285 Oscar dos Santos Ccuto
286 Oto Gonçalves
287 - Pedro Antunes
288 - Paulo Rocha
289 - Paulo Vieira
290 .:- Rodolfo Garcia Rosa
291 - Ruth Miranda Leal

292 - Roberto Machado
293 - Regitlaldo dos Santos
294 - Rubem Simões
295 - Renato Alves de Souza
296 - Rafael de Morais Ferreira
297 - Sinésio Mourão

298 -
299 - Samuel de Almeida
300 - Tereza Souza
30.1 - Tassito Mitke
302 - Yeda Coutinho
303 - Yolanda Coutinho
303-A - 'Valdir Gama
3M - Waldyr Peclrosa
305 - 'Waldemar Pacheco
306 - Wilson Gomes

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO

307 Abraão Machado

308 Ary Gomes da Silva

309 Alexandre Morgado de Matos

310 - Aloysio Freira

311 - Adalto Amaral

312 - Almiro Pinto

313 - Alencastro Luiz Àlves

314 - Alaim Carneiro

315 -- Benito Lanzelotti
316 - Consuelo Tarquínio

317 - Carlos Alberto Lucio Eittencourt

318 Carlos Teixeira Fernande~

319 - Cideney Mendes Quintas

-15

333 ~ Fernando Cabral Pinto
334 - Francisco Leão
335 - Francisco Stlenita
336 - Gilta Maria Henault de Medeiros

, 337 - Glauro Pimente}
338 - Germano Barrete Pereira
339 - Hugo Pera FeIício
340 - Irio Augusto Paes Leme
341 - Ivete Pereira Lemos
342 - ISá Ribeiro de Almeida
343 :..-.-Tbany da Cunha Ribeiro

344 - Joaquim Caetano Gentil Neto
345 - José de Assis Drumond
346 - Júlio Teixeira Fernandes
347 - José Duval Guedes Pinto
348 - João Guedes Pinto
349 -- Luiz Félips de Souza fi) Silva
350 - Leova Bertein
351 - Luiz Carlos da Fonseca Junion

352 - Lina Mangia
353 - Maria Elísa Pimenta Batista
354 - Maria Amélia Pôrto Migdeis
355 - Maria Dalva Marricini Giffoni
356 - Mary Pontet Ribeiro
357 - Nassiro Soares Santos
358 - Newton Mendes Aragão
359 - Oswaldo Sarro
360 - Orestes Pinto
361 - Pauto, Guapyassu
362 - Propício Caldas Filho
363 - René de Brito
364 - Richard Levinshon '
365 Safira Martins Vieira de Souza
366 - Silvio Avelar
367 - Speridião Gabino de Carvalho
368 - Stela Maria Barbosa de Oliveira
369 - Wilsdn de Souza Agui~r
370 - Waldemar Stumpf

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ

395 - Fernando Ferreira Botelho
396 - Fernando de Freitas
397 - Geraldo Fonseca
398 - Gregorio Pontes de Nogueira
399 - Gildo de Oliveira Lacourt
400 - Haylton Simões
40:1. - Haylton de Almeida Lemos
402 - Helio Cardoso Gomes
403 - Herolt Carneiro de Míranda
404 - trio :passos Torres
405 -- Isa de Azevedo Mattos
406 - I1ka Esteves Pereira
407 - Jacy Brugger Vieira
408 - Jorge Edmundo Dias de Souza

Campos
409 -" José Candido Rodrigues
410 - José Francisco Montes Filho
411 - João Guimarães Pítanga
412 - José Rossi Sola
413 - José' de Carvalho Souza
414 ~ Joaquim Francisco Peneira Brasil
415 - José Angelo Vieira de Britto

querque Junior

392 - Elzi(i) Damazio 416 - José Carlos Pereira

393 - Erphen Santos 417 - João Castello

394 - Eugenia Sandia Cotia 418 - José Geraldo Neves

320 -- Cauby de Souza
321 - Caro I Elaine Goldstein
322 - Décio Ferreira da Cunha
322-A - Dirceu Gonçalves da Silva
323 - Desiré Guarani e Silva
324 - Du1Gy Melgaço Filgueira
325 - Domingos Giacomo
326 - Edivaldo Reis e Silva
327 - Eneida Reis Pinto de Albuquerque
328 - Elmo Rodrígues
329 - Edyla Ceres Guedes de Faria
330 - Elza de Almeida
331 - Francisco Gentil Baroni Filho 1f,

332 - Francisco Medina de Oliveira

371 - Antônio Arrais Sobrinho
372 - Antônio Joaquim Lopes Reina
373 Arlindo Cabral
374 - Afonso Leitão de Carvalho Filho
375' - Alcides Lacourt
,376 - Armando Pahim Neubern
377 - Arldndo Cardoso
378 - Alfredó Alves Pereira
379 - Ademar Gonçalves de Aguiar
380 - Angelo Gammaro
381 - Antônio Esteves de Mattos
382 - Aristeu Furtado de Almeida
383 - Bento Martins
384 - Briolanja Souto Maior
385 - Cid Fernandes Ribeiro
386 - Carmen Dolores Leite de Vascon-

cellos
387 - Decio Peçanha
388 - D!ogenes MaUFo Palmeira Alvim
389 - Darcy Goulart G.i:ió
390 - Evandro P. Santiago
391 - EIsa Vieira Cavalcanti Albu-



c

419 - José Bomfim
420 ~ José Moreira Cardo~o
421 - Luiz Antonio da Silva Filho
422 - Luiz Renault Apocalípse
423 - Murilo Ferreira de Carvalho
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424 - Mauro Pontes Filho
425 - Maria José de Azevedo Mettos
426 - Maria Lucia Werneck de Sá
427 - J,rarcia Alves Werneck
428 - Mylthes Portella Nunes

Associação dos' Servidores Civís do Brasil

525 -' Luiz Segreto
526 - Luiz' Steel
52'1 - Luiz Tabajara •
528 - Manoel do Carmo Reis
529 - Maria Iêda Ribeiro Granato

530 - Maria José Breves
531 - Maria Letice Coutinho Souto

532 - Meria Lcpes
. 533 - Maria Na~cife
534 - Mario .Santos Gomes Braga
535 - Mario da Silva Araujo
536 _ Marcos Simeão Alves Teixeira

537 - Moacir Ferreira da Silva

538 - Nerval Soler
539 - Norival Olivei~
540 Obertal Siqueira Chaves

541 - Ótacilio Dias Terra

542 - Orlando de Castro
543 - Rf'lginaldo Guanabaciao Matoso

Maia Forte

544 - Rene Tardin
545 - Rozendo Quaresma de Moura
546 - Sérgio da Silva Castro'

547 - SteIa Tibau
548 - Ternis de Sonia Lemos

549 - Valter Garrão
550 - Valter Lusitano Veiga

551 '- Vera de Souza Leite

552 - Vitor Abram
553 - WaIderniro Candido de Almeida
554 - Wa.ldyr Mates Siqueira

555 - Walter Ferraz
556 - Walter Machado Garrâo

-17-

493 - Viva Damasceno

494 - Dera Serejo

495 - Doralice Santos
496 - Edilson Moreira Dua'te

497 - Erwin Klausner
498 - Eugenio Duarte. Junior

499 - Fabio Emanuel Simas
500 - Ferna11lde Fsitsch Ducam
501 - Flavio Portela
502 - Flavio Portela de Figu~iredo

503 - Francisco Gomes da Silva

504 - Har01do Lemgruber Tibau

505 - José Fernandes
506 - Henrique Maia Vinagre

507 - Hesiodo de Castro Alves

508 - Helaim Costa
509 - João Batista da Cunha Ribeiro

510 - João E:vangelista Vidal

511 - João lvfar.til;lhe Alves Teixeira

512 - José Bento Vieira Ferreira

513 - José Carlos Neiva Coelho.

514 - José Chagas
515 - J osê Massud Hauaji
516 José Maria da Silva

517 José da Silva Muti

518 - José Togo de Castro Abres
519 - José Nascimento Junior

5l!O - Judemar Pereira pe Macedo

52J: - Julio Lourenço Justiniani

522 - Leopoldâna Lucia Lemgruber

523 - Lucilia Moreira

524 - Luiz Botelho

•
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

567 - Antônio Alves da Silva
568 Antônio Angelo
569 Antônio Carlos de Andrade
570 - Antônio G'eraldo Soares Belford
571 - Antônio Pimentel
572 - Antonio Rodrigues Coutinho Ju-

nior
573 - Arlete Cunha
574- Atila de Souza MeIo
575 - Auter Barbosa Bento

429 - Maria Claudia Lima Campello
430 -- Maria Aparecida de Moraes Braga
431 ~ Manoel Domingos dos Santos
432 - Manoel de Souza
433" +t- Mario Alves de Araujo

434 - Nabor da Cunha
435 - Nassyr Edin Pires de Lima Ra-

beUo
436 ~ Nedi Baungarten
437 - Ney Alves de Arruda Sodr,é
438 - Nil!:on Rezende Viveiros
439 Osmar Eston Goulart
440 Orlando J ustino Gonçalves
441 Oswaldo Vaz de Sá
442 Oswaldo de Paula :
443 Ondina Costa
444 - Prudencia Pires de Mendonça
445 - Pedro Loureiro Maia

446 - Romeu de Almeida
447 - Ruy Leal Barroso
448 -. Romeu Motta e Silva
449 - Rosauro Fraga da Silva
450 - Raymundo M _ Ribeiro

Costa
-451 - Sieglinde Gudrin Lenk
452 Silvio de Azevedo Lima
453 - Sebastião Maisonette
454 - Silvio Benevenutti
455 -, Taylor Pandolfi
456 - Ulysses Araujo Vianna
457 -'- Wilson Gonçalves da Luz
458 - Wilson de Oliveira
459 - Wanda Rocha Borges
460 - Walter Khul
461 - Walter Dester
46,2 - Zozimo de Almeida Ramos

ESTADO DO RIO ns JANEIRO
•

463 - Agenor Monteiro de Souza
464 - Agnelo Correia Neto

. 465 - Aida Passos de Oliveira

466 - Alberto Tibau Costa

467 - Almir Vieira de Souza

468 - Alvaro Tato
469 - Amaurí de Sã Pache.ea'
470 - Américo Vieira da Costa
471 - Américo Santos
472 - Ana Souza Pinto
473 - Angelo Aguiar
474 - Anilda Cordeiro
475 - Antonino Crespo
4,76.- Antônio Leonardo da Costa
477 - Antônio Ferreira

478 - Aracy Valente
479 - Artur Lemgruber Tibau
480 - Asdrubal ' Monteiro
481 - Astrolâbio Serajo
482 - Augusto Moreira Bernachi
483 Celio Teixeira Campos
484 - Celmo Teixeira Campos
485 - Celso Magalhães
486 - Celso Teixeira Campos

487 Cid Nogueira
488 Conceição Cotrim de Freitas

489 Creusa Carvalho
490 - Dacila V _ Tavares de Mscedo

491 - Dalila Nicolau

-l92 - Demattos Chagas

da

551' - Adltemar Fontoura de Barcelos
558 - Aiporé Guimarães Lobo
559 - Alcebiades Laudelino Barthar

560 - Alcides VeI'sillo
561 - Altair Sergio Calixto
562 - Altino Marcondes
563 - ,Alveto Antônio de Miranda
564 _ Alvaro dos Santos Gomes

565 ~ Ananias. Rocha
566 - Anrenio de Alme'ida
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576 - Avelderedo de Figueredo
577 - Ayr Glicério
578 - Ayres de Almeida
579 - Azaury Guedes Pereira
580 - Benedito Navarro de Souza
581 - Carlos Afonso da Cunha Dalle
582 - Carlos Antônio Ulrích
583 - Carlos Peixoto
584 - Çelia de Menezes Brito

585 - Corina Schmidt
586 - Dalva Stela de Andrade
587 - Dernetrio Torres

588 - Didace Marcondes

589 - Dirceu da Silva
590 - Edgar da Vasconcelos Jacy Mon-

teiro
591 - Eduardo Carlos Carise .

592 - Elisio Pereira
593 - lilza Teixéira Martins

594 - Eresto Touret
59's - Erothes Bento Pires

596 - Erotídes de Fneitas
597 ~ Ewerton Bastos da Silva
598 :..- Francisco Rocha Pimentel

599 - Geraldo Nogueira Dourado
600 - Gilberto Rodrigues
6tll Gonçalo Veniat Guima~ães
602 - Gualter Teixeira Portela
603 - Guido Marcos Bergamini
604 - Heles Barbosa I
605 - Helio Tavares Fonseca
606 -'- Jreneu Sampaio'
607 - Jacey' Genvasio do Nascimento

608 - Jair Azevedo Ramos

609 - Jair Cabra!

610 - Jarbas de Brito Filho

~11 - João Coelho da Costa Neto
612 - João José Figueiredo de Almeida

613 - João Luiz Novo de Niemeyer

614 - João Sanches Reínaldo Junior

615 - J01\quim Antônio 'Vasque'S

616 - Joaquim Navarro de Castro
I
617 - Jorge Dias Monteiro

.•. - 18 -

618 - Jorge Luiz Mattims

619 - Jorge Pereira de Barros
62Q - José Augusto dos Santos

621 - José Cairole
622 - José Joaquim dos Sántos Filho

623 - josé Linhares de Paiva
624 - José Mateus de Moraes Filho
625 - J~sé Miguel P. de Souza
626 - José Miranda
627 - José Muciolo
628 - José Nunes Pires
629 - José Otavio Knaach de Souza
630. +-r José Rodrigues dos Santos
631 - Júlio Cardoso
632 - Júlio Cesar de MeIo e Souza
633 - Laérte Lopes Pinhel
634 - Leandro Monteiro de Queiroz
635 - Lêda Oliveira.
636 - Leonel Glícêrio Cesar
637 - Lucio Stélio V. Schneider
638 - Luiz Victor Pereira
639 - Lygia Hayden do Couto
640 .....:.Manoel Garcia de Souza

641 - Marco Aurélio Menucci
641-A - Maria Loureto Araujo
642 - Mario Corrêa Richard

643 '- Nagib .2'acarias
644 - Nelson Lima Moreíra
645 - Nelson Nogueira da Costa

646 - Nelson da Silva

647 - Neuza Borges Monteiro
648 - Neuza Viana
649 - Nilo Lazary Teixeira
650 - Orlando Rodrigues
651 Orthogamis Marques de Oliveira
652 - Oswaldo Corrêa
653 ~ Oto Cantaríno Mota
654 - Phamphilo Teixeira de Menezés
655 - Paulo Pinte Lopes da Costa
656 - Paulo Ferreíra Vieira da Silva

657 - Paulo Renê Esteves Díniz

658 - Paulo Ta.vares Coelho

659 - Raymundo Otto de Góes Telles

660 - Regina C. da Silva
661 - Roberto da Costa Lopes

662 - Roberto Jeobás Guimarães

663 - Rodolfo Nunam
664 - Romu!o Cozensa
665 - Rosaly Soares

666 - Ruy Marcondes
667 - Ruy Pereira Barbôsa
668 - Ruy Rossas do Nascimento
669 - Silvio Assis
670 .,.- Silvio Vieira Machado

671 - Ulisses Carvalho Netto
6'72 - Waldetnar Pereira Vargas
673 - Waldir Ferreira Bessa
674 ,- Waldir Huguenin Bitencourt

"
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675 - Waldomiro Moreíra MeIo
676 - W&lter Nogueira
677 - Wiltz Cerqueira
678 - Zuleika Moreira Pinto

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS BANCÁRIOS

679 - Alfino Santos
680 - Antonio de Freitas
681 - Anconío Paulino Filho
682 - Ame da Silveira Lucas
683 - Augusto Rodrigues da Silva
684 _ Accio Luciano Borges
685 - Agenor Ferraz
686 - Euc1ides Barcelos
687 - Edgar Ribeiro Natal
688 - Flevio Estellita ç_ Pessôa
689 - Gustavo Adolfo Marques
690 - Geraldo Lemgruber Monerat
691 - Humberto Paulino

- 692 - Jo1> Rodrigues de Sonsa

693 - J orge Lira de Lemos
694 - José Alexandre Brasil Portela
695 - Luiz Macedo de Oliveira
696 - Lio de Albuquarque
697 - Mario Maldonado Borges
698 - Mutilo Amelio Mazolli
699 OI81vo Afonso, Rodrigues
700 Olavo Werneck
701 Paulo Moacyr Gomes de MeIo
702 Paulo Solano C. Cunha
703 - Sethi Borges de MeIo
704 - Smfornio Seixas
705 - Vicente Xavier Mattoso
706 - Zenon Bicca

•
INSTITUTO DE' APOSENTADORIA E PENSÕES

DOS COMERCIÁRIOS

707 - Adolfo Braga Jr-
708 - Alceu Rodrigues Chaves
709 -- Adyr de Souza e Silva
710 - Alberto Vieira Souto
711 ~ Alvaro dos Santos Barreirh
'7.12 - Amarilio Salles
713 - ,Anina Monteiro de Souza
714 - Anac1eto Teixeira de Barros
715 - Artur !e Gregorio
716 - Ari Massei Oliveira Menezes
717 Carlos Caffaro
718 Celso Limoeiro
719 Claudio Soares de Moura
720 Celia Soares Ferreira
721 Dirval Prattis Conceição
722 - Decio Ribeiro Costa
723 - David Balestero
724 - Demetrio Lisbôa Lemos
725 - Eurico Côrtes
726 - Eudides Simões Batista
727 - Euwlaudia de Britto Pereira

728 - Edmundo Nascente Pinto
729 - Fernando da Silva Ferreira
730 - Francisco Costa Acioli
731 Geraldo Graça
732 Geraldo da Silva Côrtes
733 - Guido iFreire M. Teixelra
734 - Haroldó Carijó Marinho
735 - Herbet Freire
736 - Homero Regalo Braga
737 - Hue tta Ferreira de MeIo
738 - Jaime Rodrigues Guimarães
739 - Jasy Lima- de Magalhães
740 - José Garrâo Filho
741 - Joaquim Silva
742 - Jorge Estigarribia
743 - Jorge Corrê a Richard
744 - João Nepotnuceno M. Aurrem
745 - João Aflalo
746 - José ~eite da Luz
747 - Jusilam Dias Brasil
748 - Jos.é Pereira de Barros



576 - Avelderedo de Figueredo
577 - Ayr Glicério
578 - Ayres de Almeida
579 - Azaury Guedes Pereira
580 - Benedito Navarro de Souza
581 - Carlos Afonso da Cunha Dalle
582 - Carlos Antônio Ulrích
583 - Carlos Peixoto
584 - Çelia de Menezes Brito

585 - Corina Schmidt
586 - Dalva Stela de Andrade
587 - Dernetrio Torres

588 - Didace Marcondes

589 - Dirceu da Silva
590 - Edgar da Vasconcelos Jacy Mon-

teiro
591 - Eduardo Carlos Carise .

592 - Elisio Pereira
593 - lilza Teixéira Martins

594 - Eresto Touret
59's - Erothes Bento Pires

596 - Erotídes de Fneitas
597 ~ Ewerton Bastos da Silva
598 :..- Francisco Rocha Pimentel

599 - Geraldo Nogueira Dourado
600 - Gilberto Rodrigues
6tll Gonçalo Veniat Guima~ães
602 - Gualter Teixeira Portela
603 - Guido Marcos Bergamini
604 - Heles Barbosa I
605 - Helio Tavares Fonseca
606 -'- Jreneu Sampaio'
607 - Jacey' Genvasio do Nascimento

608 - Jair Azevedo Ramos

609 - Jair Cabra!

610 - Jarbas de Brito Filho

~11 - João Coelho da Costa Neto
612 - João José Figueiredo de Almeida

613 - João Luiz Novo de Niemeyer

614 - João Sanches Reínaldo Junior

615 - J01\quim Antônio 'Vasque'S

616 - Joaquim Navarro de Castro
I
617 - Jorge Dias Monteiro
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618 - Jorge Luiz Mattims

619 - Jorge Pereira de Barros
62Q - José Augusto dos Santos

621 - José Cairole
622 - José Joaquim dos Sántos Filho

623 - josé Linhares de Paiva
624 - José Mateus de Moraes Filho
625 - J~sé Miguel P. de Souza
626 - José Miranda
627 - José Muciolo
628 - José Nunes Pires
629 - José Otavio Knaach de Souza
630. +-r José Rodrigues dos Santos
631 - Júlio Cardoso
632 - Júlio Cesar de MeIo e Souza
633 - Laérte Lopes Pinhel
634 - Leandro Monteiro de Queiroz
635 - Lêda Oliveira.
636 - Leonel Glícêrio Cesar
637 - Lucio Stélio V. Schneider
638 - Luiz Victor Pereira
639 - Lygia Hayden do Couto
640 .....:.Manoel Garcia de Souza

641 - Marco Aurélio Menucci
641-A - Maria Loureto Araujo
642 - Mario Corrêa Richard

643 '- Nagib .2'acarias
644 - Nelson Lima Moreíra
645 - Nelson Nogueira da Costa

646 - Nelson da Silva

647 - Neuza Borges Monteiro
648 - Neuza Viana
649 - Nilo Lazary Teixeira
650 - Orlando Rodrigues
651 Orthogamis Marques de Oliveira
652 - Oswaldo Corrêa
653 ~ Oto Cantaríno Mota
654 - Phamphilo Teixeira de Menezés
655 - Paulo Pinte Lopes da Costa
656 - Paulo Ferreíra Vieira da Silva

657 - Paulo Renê Esteves Díniz

658 - Paulo Ta.vares Coelho

659 - Raymundo Otto de Góes Telles

660 - Regina C. da Silva
661 - Roberto da Costa Lopes

662 - Roberto Jeobás Guimarães

663 - Rodolfo Nunam
664 - Romu!o Cozensa
665 - Rosaly Soares

666 - Ruy Marcondes
667 - Ruy Pereira Barbôsa
668 - Ruy Rossas do Nascimento
669 - Silvio Assis
670 .,.- Silvio Vieira Machado

671 - Ulisses Carvalho Netto
6'72 - Waldetnar Pereira Vargas
673 - Waldir Ferreira Bessa
674 ,- Waldir Huguenin Bitencourt

"
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675 - Waldomiro Moreíra MeIo
676 - W&lter Nogueira
677 - Wiltz Cerqueira
678 - Zuleika Moreira Pinto

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS BANCÁRIOS

679 - Alfino Santos
680 - Antonio de Freitas
681 - Anconío Paulino Filho
682 - Ame da Silveira Lucas
683 - Augusto Rodrigues da Silva
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•
INSTITUTO DE' APOSENTADORIA E PENSÕES

DOS COMERCIÁRIOS
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719 Claudio Soares de Moura
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721 Dirval Prattis Conceição
722 - Decio Ribeiro Costa
723 - David Balestero
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725 - Eurico Côrtes
726 - Eudides Simões Batista
727 - Euwlaudia de Britto Pereira

728 - Edmundo Nascente Pinto
729 - Fernando da Silva Ferreira
730 - Francisco Costa Acioli
731 Geraldo Graça
732 Geraldo da Silva Côrtes
733 - Guido iFreire M. Teixelra
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735 - Herbet Freire
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745 - João Aflalo
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747 - Jusilam Dias Brasil
748 - Jos.é Pereira de Barros



749 - Luiz Pinto Costa
750 - Lea Soares Ferreira
751 Leda de Carvalho Ferrão
752 - Laura Simões Lopes
753 Márcio Castelar de Oliveira
754 Marcelo de Araujo Faria
755 Maria de Lourdes Leal Macl:lado

756 - ManoeI Antônio Batista
75~ - Milton Armando Pereira
758 - Miguel Alfredo A. Castro
759 - Miguel Edmar Soares Arruda
760 - Niceas Orestes de Souza
761 - Nicolau Scarpa
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762 - Nilton da, Conceição
763 Olrnaro Rabello de Almeida
764 Orlando Aurelio M. Rocha
765 Orlando Manfredo da Silva
766 Osmar Passeado
767 - Rosa Vieira Lepes
768 _ Ruben de Oliveira Souza
769 -- Rui Castro Duarte de Oliveira
770 - Sllnsão Gomes de Souza Filho
771 - Yeda Aflalo de Almeida e Castro

772 - Waldir, José Chagas
773 - \iVilspn dos Santos
774 - Zernir José JOl'ge

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA ESTIV A

775 - Abeylal'd Soares Carneiro

7'16 - Adelson Celestíno Santana

777 - Alair Rodvigues Coelho

778 - Álvaro Francisco de Araujo

779 - Antônio Bit1:encour Ferreira

780 - Antônio Henrique da Silva

781 _ Antônio José da Rocha

782 Armínío Sampaio da Cunha

783 Carlos Menezes da Rocha

784 Carlos Zancomrto

785 - David Schiner

786 - Deobardo de Sousa Carvalho

787 - Dimas- Nascimento Pestana

788 - Dinis Ramos

789 - Djalma Fraga

790 - Domingos Antônio Labanca

791 - Bucastel Cil da Silva

792 - Eduardo Dias

793 - Fernam:\o Freitas Carvalho

794 - Flodoaldo Mliniz Cerqueira

795 - Francisco Austin

796 -- Francisco Luciano Sampaio

797 Gabriel Pedro dos Santos

798 Gentil da Silva Colaço
799 - Haroldo Guimarães

800 - Hélio Walcacer

801 - Hopkins Antônio da Fonseca

802 - Hugo de Oliveira

803 - Hurnberto Martins de Paula

804 - João Baptista Au'fÍchio de Oiiveira

805,- João dos Santos

806 - José Araujo Braga

807 - José Correia

808 - José Gemes

809 - Jos~ Lepes Filho

810 - José Milton Campos

Luciano de Souza Cardoso

Luiz Leopoldo Guilherme Mendes

dos Reis

813 - Luiz de Oliveira e Silva

811

812

814 - Luiz Pinto do Couto

815 _ Manoel Augusto Godói Bezerra

816 - Mário Barbosa Serra

817 .:- Maximíno P. dIn Silva

818 - Milton Pereira Cavalcanti

819 - Murilo Gibson Alves Barbosa

820 - Murilo Alecrim 'I'avares
821 - Nelson Tr0ncoso Meireles

822 - Osvaldo de Sousa

823 Oton Pinto Bravo

824 - Paulo Brown

825 - Pedro Nunes de Azevedo

826 - Renate Azambuja Neves

827 - Sady Araujo Braga

874 - José Anibal Santiago
875 - José ·CarIos Nabuco
876 - José Marcondes Beniamino·

877 - José Proença de Oliveira

878 - Lécia Carneiro
879 -- Lehena Baue.rfeldt
88Q - Leticia de Queiroz Matoso de ,Al-

I

meida Cunha
881 - Levi Cardoso
882 - Luiz Maia B. Chaves

883 - Luiz Maria Salgado
884 - Luiz Martins da Rocha

885 - Luiz Ortolaní
886 - Manuel da Costa Campos Filho
jS8'l - Manuel do Nascimento Rombo Ga1-

vão
838 - Maria Carmen de Almeida Pinto

889 - Maria do Carmo Mata
890 - Maria da Gloria Cox
891 - Maria Cecilia Pereira de Faria
892 - Maria da Glória da Cunha Mac·

Dowell
893 - Maria Renira Ouro
894 Mário Afonso Comodo
895 Odete Ferreira Saraiva
896 Orlando de Sousa
897 - Osvaldo Rodrigues
898 - Otávio Seé"undino de Oliveira Ju,

nior
899 ,- Paulo Ataíde de Aquino
900 - Pedro Francisco Cassino
901 - Plínio Guimarães Barbosa
902 - Renato Augusto Santoro
903 René Arruda
904 - Roberto Gomes Moreira
905 - Saturnino Ca:stilho
906 - Sebastião de Araujo
907 - Sílvio Amand de Castro
908 - Str'ati J6ão Doliafllti
909 - Vera de Sousa Leite
910 - Valter Borges Graciosa
911 - Valter Soares Mourão
812 - WiÍbery Xavier Perlingeiro
913 - Vilsom de Araujo Paula
914 - Iolanda Maranhâo
915 - Ivonilde da Silva
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INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS INDUSTRIÁIUOS

,
828 - Abel Ayres
829 - Affonso Lucci
830 - Albíno da Silva V••'lente

831 - Alcides dos Santos Pessôa
832 - Alrnir do Amara! Medina

833 - Aloisio Pietrobon
834 - Aluizio Nunes Pimentel
835 - Alvaro Franco Pontes

836 - Amilet Granado
837 - Antônio Bernardo Alves
838 - Antonia Ribeiro da Silva
839 - Argemiro Nascimento
840 - Arualdo Muniz de MeIo
841 - AyitoI} Glicério
842 - Benedito Antônio José

843 - Bruno Guttler
844 Carlos do Espídto Santo
845 Carlos Gomes Moreira Junior
846 Carlos Vespasia~o da Luz
84'1 Celina S. Marcondes Machado
848 Clenio Gonçalves Lisbôa

849 Cyro de Gusmão
850 - Dirceu Luiz de Campos
851 - Djalma Ayres de Oarvalho

852 - Djalma Gomes
853 - Edgard Vidal Fernandes
854 - Edmundo Ramos Lima

855 -;- Edsom MeIo
856 - Egle Fíneate
857 - Eloysio Martins
858 - Emitia Maria de La-Roque
859 - Ernesto Mosaner
860 - Ernesto dos Santos Jacopscm
861 - Feneldlh Raul Perdigão
862 - Fernando Augusto Coelho
863 Fernando Gusmão Lobo
864 - Gerardo Guimarães
865 - Goniglo Alves de Sousa e Silva
866 --.: Hélio Fonseca
867 - Héldo Pereira Bezerra
868 - Humberte Batista de Ménezes
869 --. Irani de Oliveira
870 - Jair Mendonça
871 - Jaime da Rocha Guirnarâes
872 - João Galvão Costa
873 - Jorge Calmon du Pin e Oliveira
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INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS INDUSTRIÁIUOS
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INSTITUTO NACIONAL DO MATE 990 - Ana de Oliveira
99·1 - Ailzio Reis Sant' Ama
992 - Carlos Mendes
993 -- Casemiro Ferreira de Araujo
g94 - Carlos Alberto Guilera Moreira

995 - Célio Teixeira
996 - Clemente F. Costa •
997 - Darei Lopes da Costa Matos
998 - Dulce Medeiros Rodrigues da Silva
999 - Diva Serapio de Azevedo
1000 - Edir Moura
1001 - Evaldo Barbosa Pereira
1002 - Edmundo Bragante
1003 - Érico Ferreira Neves
1004 - Evandro Gomes
1005 - Eti Macedo de Oliveira
1006 - Eth Bandeira
1007 - Fernando Lobato Albuquerque
1008 - Francisco de A. Duarte Lisbôa
1009 - Guilherme Bandeira Lobato
1(')10 - Guinemer Brasil Otero
1011 - Guiomar Alves Martías
1012 ~ Gertrudes Brito
1013 - Glória de Vasconcelos
1014 - Haroldo Miller
1015 - Haraldo Reis Fligare
1016 - Hélio Rodrigues
1017 - Hermes Borges
1018 .- Humberto Belvedere

23 -

1019 -, Henrique Pereira
1020 - Henrique Casanova
1021 - Hilton Guedes Pereira
1022 - Hélcio Figueinedo de Assunção
1023 - Iêda .Pereira Carrazêdo
1024 - José Marcos da Silva Amaral
1025 - Jarbas Fe.rnandes de Sousa
1026 - José Celil Assem
1027 - José Valêrio Coelho da Silva
1028 - João Batista Alves
1029 - João Barbosa Tavares
1030 - Jairo Fernandes Medeiros
1031 - Jorge da Silva Cardoso
1032 - João Abalada
1033 -- José Saldanha da Gama C. Pinto
1034 - Luiz Faria
1035 - Luiz Gonzaga Martins Mendes
1(')36 - Mário Teixeira
1037 - M~ria Madale anSoares da Cunha
1038 - Mirtes Ferreira dos Santos
1039 - Nelson Ferreira Gomes
1040 - Osmar Graça
1041 - Osvaldo de Azevedo Espinola
1042 - Pedro Batista Castro Filho
1043 '- Roberto Pereira da Silva
1044 - Rui de Oliveira Martins
1045, - Rubens Ateniense Soares
1046 - Renato de Oliveira Cunha
1047 - Sarnpson Nunes

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRE)

1065 - Hardi dos Santos Oliveira
1066 - Hélio de Carvalho Teixeira
1067 - Henrique Carneiro Batista
1068 - 1iermenegildo S. de Sousa
1069 - Hilda Bacchi Hurpia
1070 - João Daniel da Páscoa
1071 - Jon,es Renato Ribeiro ele Andrade
1072 - Jorge Côrtes Freitas

, 1(:)73- Jorge do Marco Passos
1074 -- Jorge dos Santos
1075 - José da Rocha
1076 - José Sollero Filho
1077 - Ligia Cesar Marfins
'1078 - Luiz Serpa Coelho
1079 - Luiz Viola
1080 - Mamiel Soares de Rezende
1081 - Maria Dulce I:. Ferreira

916 - Alfredo Chucri Salomão
917 - Antônio Luiz Coelho

918 - Armando Rocha
~19 - Carlos Everardo Nunes Pires

920 - Fernando Luz

921 - Flávio Calazans Vieira

922 - Francisco Silveira

923 - Gilson Correia Pinto

924 - Guilherme Salusse

925 - Hélio Nunes da Costa
926 - João Cruz Sarrtiago
927 - José Jota Cantarino
928 ~ Marçal Zabaran
92!l - Mauro Pinto Gomes
930 - Norival Correia Medrado Dias

931 - Oscar Amigo
932 - Orlando Vila~ Pinto da Luz
933 - Paulo CIsto A. de Freitas
934 - Renato Nunes Neto

LA.P. DOS EMPREGApOS EM TRANSPORTES E CARGAS

935 - Adelmo Monteiro de Barros

936 - Adolfo Roberto Bleuler
937 - Adriano Pereira da Costa Morais

Filho
938 - Agenor do Nascimento
939 - Alberto Hélio do Prado Boteiho

940 - Alfredo Herman
941 - Aloisio Randolfo Paíva
942 - Aristeu G. de Oliveira
943 - AscendinÇ> Rodrigues da Silva
944 - Augusto Henriqire Martins Santos
944-A - Carlos Teixeira de Oliveira

Junio1'

945 - Claudio Barros Barrete (Dr.)

946 -; Deodato Maia Sobrinho

947 - Everardo Dias
848 - Fernando G. Barreto Pinto
949 .- Francisco André de Viveiros Gue-

des
950 - Francisco Antônio de Oliveira

951 - Geraldo de MeIo Eboli

952 - Gilberto Tolomei
953 - Hardil Braga dos Santos

954 - Helly de Oliveira Costa
955 - Ivan de Campos Guimarães
956 .-. Je@vah da Rocha Carneiro
95'7 - João MaxÍlp.i1iano Feneira

958 - José Alves Ferraz
959 - José Danilo Terra Belo

960 - José Maffei
961 - José de Moraes Proença
962 0- José Rodrigues de Sousa
963 - Júlio José de Medeiros
964 _ Júlio Pires de Magalhães (Dr ,)

965 - Milton de Sousa
966 - Manuel Orosco
967 - Newton Cruz Ribeiro
968 - Newton VareI a
969 - Oto Alves de Almeida
970 - OrIando Sobreira
971 - Paulo Cesar de Magalhães

972 -- Rafael de Barros
973 - Raul Azedo
974 -'- Renato Barroso Filho
975 - Roberto Salgado oFerreira
976 - Rubem da Fraga Rogerio

977 - Velter Real

INSTITUTO DE PREVIDftNCIA E ASSISTftNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO (IPASE)

978 - Aluisio Cotrim Sampaio
979 - Alberto Cardoso
980 - Artur de Araujo Souto Maior
981 -- Alfredo Rodrigués Carvalho
982 - -Amalríc Bazim
983 - Alim Pontes de Carvalho

984 - ,Adolfo Olinger dos Reis

985 - Alirio Gitirana
986 - Aridio Alves de Sousa
987 - Ademar Silvares
988 .- Alvaro Barbosa Lima
989 - Alice Andrade Ribeiro

1048 - Adir Pêcego Messina
1049 - Alfredo Carlos Pestana Junior
1050 - Alfredo Luia Dias Filho
1051 - Armando Barbosa Jacques
1052 - Armando José de MeIo
1053 - Armando Ribeiro
1054 - Artur Pinto de Lemos Filho
. 1056 - Benedito tlves Frota
1056 - Carlos AIfredo de Otiveira Roxo
1057 - Claudio Luiz Pinto
1058 - Déa de Carvalho e Silva
1059 - Dionizio de Albuquerque MeIo
1060 - Dymphna Browne
,1061 - Ernani João Pinheiro
106 - Elda Fac6
1063 - Germano Barreira
1064 - Gilson Cortines de Freitas

•
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INSTITUTO NACIONAL DO MATE 990 - Ana de Oliveira
99·1 - Ailzio Reis Sant' Ama
992 - Carlos Mendes
993 -- Casemiro Ferreira de Araujo
g94 - Carlos Alberto Guilera Moreira

995 - Célio Teixeira
996 - Clemente F. Costa •
997 - Darei Lopes da Costa Matos
998 - Dulce Medeiros Rodrigues da Silva
999 - Diva Serapio de Azevedo
1000 - Edir Moura
1001 - Evaldo Barbosa Pereira
1002 - Edmundo Bragante
1003 - Érico Ferreira Neves
1004 - Evandro Gomes
1005 - Eti Macedo de Oliveira
1006 - Eth Bandeira
1007 - Fernando Lobato Albuquerque
1008 - Francisco de A. Duarte Lisbôa
1009 - Guilherme Bandeira Lobato
1(')10 - Guinemer Brasil Otero
1011 - Guiomar Alves Martías
1012 ~ Gertrudes Brito
1013 - Glória de Vasconcelos
1014 - Haroldo Miller
1015 - Haraldo Reis Fligare
1016 - Hélio Rodrigues
1017 - Hermes Borges
1018 .- Humberto Belvedere

23 -

1019 -, Henrique Pereira
1020 - Henrique Casanova
1021 - Hilton Guedes Pereira
1022 - Hélcio Figueinedo de Assunção
1023 - Iêda .Pereira Carrazêdo
1024 - José Marcos da Silva Amaral
1025 - Jarbas Fe.rnandes de Sousa
1026 - José Celil Assem
1027 - José Valêrio Coelho da Silva
1028 - João Batista Alves
1029 - João Barbosa Tavares
1030 - Jairo Fernandes Medeiros
1031 - Jorge da Silva Cardoso
1032 - João Abalada
1033 -- José Saldanha da Gama C. Pinto
1034 - Luiz Faria
1035 - Luiz Gonzaga Martins Mendes
1(')36 - Mário Teixeira
1037 - M~ria Madale anSoares da Cunha
1038 - Mirtes Ferreira dos Santos
1039 - Nelson Ferreira Gomes
1040 - Osmar Graça
1041 - Osvaldo de Azevedo Espinola
1042 - Pedro Batista Castro Filho
1043 '- Roberto Pereira da Silva
1044 - Rui de Oliveira Martins
1045, - Rubens Ateniense Soares
1046 - Renato de Oliveira Cunha
1047 - Sarnpson Nunes

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRE)

1065 - Hardi dos Santos Oliveira
1066 - Hélio de Carvalho Teixeira
1067 - Henrique Carneiro Batista
1068 - 1iermenegildo S. de Sousa
1069 - Hilda Bacchi Hurpia
1070 - João Daniel da Páscoa
1071 - Jon,es Renato Ribeiro ele Andrade
1072 - Jorge Côrtes Freitas

, 1(:)73- Jorge do Marco Passos
1074 -- Jorge dos Santos
1075 - José da Rocha
1076 - José Sollero Filho
1077 - Ligia Cesar Marfins
'1078 - Luiz Serpa Coelho
1079 - Luiz Viola
1080 - Mamiel Soares de Rezende
1081 - Maria Dulce I:. Ferreira

916 - Alfredo Chucri Salomão
917 - Antônio Luiz Coelho

918 - Armando Rocha
~19 - Carlos Everardo Nunes Pires

920 - Fernando Luz

921 - Flávio Calazans Vieira

922 - Francisco Silveira

923 - Gilson Correia Pinto

924 - Guilherme Salusse

925 - Hélio Nunes da Costa
926 - João Cruz Sarrtiago
927 - José Jota Cantarino
928 ~ Marçal Zabaran
92!l - Mauro Pinto Gomes
930 - Norival Correia Medrado Dias

931 - Oscar Amigo
932 - Orlando Vila~ Pinto da Luz
933 - Paulo CIsto A. de Freitas
934 - Renato Nunes Neto

LA.P. DOS EMPREGApOS EM TRANSPORTES E CARGAS

935 - Adelmo Monteiro de Barros

936 - Adolfo Roberto Bleuler
937 - Adriano Pereira da Costa Morais

Filho
938 - Agenor do Nascimento
939 - Alberto Hélio do Prado Boteiho

940 - Alfredo Herman
941 - Aloisio Randolfo Paíva
942 - Aristeu G. de Oliveira
943 - AscendinÇ> Rodrigues da Silva
944 - Augusto Henriqire Martins Santos
944-A - Carlos Teixeira de Oliveira

Junio1'

945 - Claudio Barros Barrete (Dr.)

946 -; Deodato Maia Sobrinho

947 - Everardo Dias
848 - Fernando G. Barreto Pinto
949 .- Francisco André de Viveiros Gue-

des
950 - Francisco Antônio de Oliveira

951 - Geraldo de MeIo Eboli

952 - Gilberto Tolomei
953 - Hardil Braga dos Santos

954 - Helly de Oliveira Costa
955 - Ivan de Campos Guimarães
956 .-. Je@vah da Rocha Carneiro
95'7 - João MaxÍlp.i1iano Feneira

958 - José Alves Ferraz
959 - José Danilo Terra Belo

960 - José Maffei
961 - José de Moraes Proença
962 0- José Rodrigues de Sousa
963 - Júlio José de Medeiros
964 _ Júlio Pires de Magalhães (Dr ,)

965 - Milton de Sousa
966 - Manuel Orosco
967 - Newton Cruz Ribeiro
968 - Newton VareI a
969 - Oto Alves de Almeida
970 - OrIando Sobreira
971 - Paulo Cesar de Magalhães

972 -- Rafael de Barros
973 - Raul Azedo
974 -'- Renato Barroso Filho
975 - Roberto Salgado oFerreira
976 - Rubem da Fraga Rogerio

977 - Velter Real

INSTITUTO DE PREVIDftNCIA E ASSISTftNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO (IPASE)

978 - Aluisio Cotrim Sampaio
979 - Alberto Cardoso
980 - Artur de Araujo Souto Maior
981 -- Alfredo Rodrigués Carvalho
982 - -Amalríc Bazim
983 - Alim Pontes de Carvalho

984 - ,Adolfo Olinger dos Reis

985 - Alirio Gitirana
986 - Aridio Alves de Sousa
987 - Ademar Silvares
988 .- Alvaro Barbosa Lima
989 - Alice Andrade Ribeiro

1048 - Adir Pêcego Messina
1049 - Alfredo Carlos Pestana Junior
1050 - Alfredo Luia Dias Filho
1051 - Armando Barbosa Jacques
1052 - Armando José de MeIo
1053 - Armando Ribeiro
1054 - Artur Pinto de Lemos Filho
. 1056 - Benedito tlves Frota
1056 - Carlos AIfredo de Otiveira Roxo
1057 - Claudio Luiz Pinto
1058 - Déa de Carvalho e Silva
1059 - Dionizio de Albuquerque MeIo
1060 - Dymphna Browne
,1061 - Ernani João Pinheiro
106 - Elda Fac6
1063 - Germano Barreira
1064 - Gilson Cortines de Freitas

•



1082 - Maria Ondina CasteUões
1083 - Marina Labarthe Lebre
1084 - Mário de Mendonça Habib
1085 - Mário Trindade
1086 ~ Marta Maria Walker Ribeiro
1087 - Milton Machado Medeiros

1088 - Nelly Hatab
1089 - Nelson de Sousa Andrade
1090 - Nize Wolter
1091 Odete Rios Roel
1092 Odir Streva
1093 - Osmário Alves de S. Morais
1094 - Osvaldo Dias Martins

-24-

1095 - Paulo Santos Brandâo •
1096 - Paulo P. 'da Mota Lima Sobrinho

1097 - Raimundo Alvim

1098 - Renato Costa Araujo
1099 - Rodrigo de Andrade Médicis

1100 10 Rosaívo Guilherme Machado

110 1 ~ Sydney Tardin
1102 - Walter da Conceição Alves Filho

1103 - Walter Moreira da Silva

llfj)4 - Washington Altino Dória

1105 - Weber José Ferreira
1106' - IaroRibeiro de Andrade ,

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

25 -

li 70 - Mário Ame:dola
1171 -- Milton Alagão Fragoso
1172 - Nélio dos Reis
1173 - Nerino Francisco Pereira
1174 - Oderval dos Santos Brito
1'175 - Oscer Pereira de Sousa
1176 - Osvaldo Hasting Barbosa

veira
1177 - Osvaldo Pinho de Castro

1178 - Otacílio de Castro Peixoto

1179 - Roberto Cctran

1180 Rodolfo Guimarães

1181 Saroi Jorge
1182 Sebastião Rufino dos Santos

1183 Tufi Riso

de O1i- 1184 -- Waldir da Cósta Machado

1185 Weneeslau Neves
1186 - Wilson' Pereira Gomes.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

1187 -- Abdenago Lisbôa
1188 - Adozindo Magalhães de Oliveira

1189 Afonso Scharra
1190 - Alberto Correia
1191 - Alberto Pereira Cruz
1192 ~ Alberto Leão
1193 - Antônio Gonçalves de Oliveira
1194 - Antônio Herrero
1195 - Antônio Iglezias
1196 - Antônio' Rodrigues Coutinho
1197 Armando Simplício
1198 Aurita Calmon
1199 Cacilo Poggi de Araujo
1200 Carlos Engenho Tioo'll
1201 Carmem Efigênia Semiramis e Oli-

veira
1202 Cieero~odais
1203 - Clarice Elmo
1204 Celia dos Santos
1205 - Claudiano Benício Costa
1206 - Conceição Lueas
1207 Cristo Napoleão d'Avila
1208 - Dalvamira Medeiros Correia

1209 - Domingos Faria Filho

1210 - Eden Galvão da Silva

1211 - Edgar. Monteiro Viana
. 1212 - Elza Futuro
1213 - Ernesto Miranda Neto

1214 - Fabio Emanuel Simas

1215 - Floro Cerqueira
1216 - Francisco Milione

1217 - Francisco Araujo

1218 -- Francisco Faria Pereira de

1219 Geraldo Austin
1220 Geraldo Carneiro

1221 Geraldo Figueiredo

Sousa

1222 ---' Geraldo Alves de Carvalho
1223 - Geralda Veras de Abreu
1224 - Gilberto William
1225 - Haroldo Rubens Abreu
1226 - HaroIdo Teixeira
1227 - Hélio Perdigão de Freitas
1228 - Hercilia Souza Lima
1229 - Hermon Farnandes
1230 - Iraci Rodrigues
1231 João de Almeida Nobre
1232 João Paes Leme
1233 João Vieira da Rocha
1234 - João Rui Jardim Freire
1235 - Joaquim Gomes
1236 - Jorge Pereira de Jesus
1237 - José Diôgenes
1238 - José Herrero
1239 - José Silverio Barbosa
1240 - Juvel1al Costa
1241 Leôncio Fontelles
1242 Levi Lomelino
1243 Livio Portela
1244 Luiz Amaral Monteiro
1245 Luiz Corrêa Pinto
1246 - Luiz Edmundo R. de S. Brito
1247 - Mareio Cezarino
J.248 - Mario Arnaral
1249 ~ Mario Jansen de Faria
1250 - Mario José de Oliveira
1251 - Mary Saldanha da Gama
1252 -- Nelson Nunes
1253 - Newton Carvalho Machado
1254 - Oniber Morens
1255 OrIando Alves Carneir~
1256 Otavio AIbernais
1257 Oswaldo Ericksen de Oliveira

1107 - Ahelardo DFumond Lobo
1108 - Adalberto Ma:riano de Sousa
1109 - Adolfo Lopes Fernandes Leão Ju-

nior
l11a - AIberto da Silva Cabral
1111 - Alberto Midosi
1112 - Alcides Bresciane
11~3 - Alfredo Alberto Moore
1114 - Aloisio Gomes de Faria
1115 - Altamiro Augusto Xavier
1116 -- AIt~miro Duque Estrada
1117. - Altamiro de Olíveira Torres
1118 - Altamiro Pereira da Costa
1119 - Alvaro Aniceto Costa
1120. - Antônio Duarte
Jl21 - Antônio Figueiredo
1122 - Antônio Campo Alves
1123 - Antônio Pereira da Silva
1124 - Archimedes Vercilo
1125 - Ar! Comarú da Rocha
1126 - Aristareo Saliture
1127 - Armando Teixeira Barbosa
112'8 ..:...-Artur Afonso Reis e Silva

1129 - Artur Teixeira Barbosa
Í130 - Aureo Lima Carlos
1131 - Camilo Antônio' dos Santos
1132 - Carlos Francisco Roças
1133 - Cleomir Ruibal
1134 - Edson Martins Lara
1135 - Ernani Orestes Xavier
1136 ~ Etelvina Santoro Xavjer de Sousa

1137 - Fabião Vez

1138 :..- Fenelon loaquim do Livramento

1139 - Fernando de Castro
1140 - Fernando Gomes Marques
1141 - Fr~ncisco Almeida da Silva
1142 - Gabriel Paes de Carvalho
1143 - Geraldo Monteiro

, 1144 - Gilebrto D. Cabussú
1145 - Haroldo Gomes Marques
1146 - Hilton Daielo
1147 - Hydarnes da Silveira V:argas
1.148 - Isaac dos Santos Moraes
H49 - Isac Jakubovicz
1150 - Ismael Pinto
1151 - Jadir Cardoso
1152 - Jadir Costa
1153 - João de Castro Peixoto
1154 - João Antônio da Rocha Guimarães

1155 - José Antônio
1156 - José Cardoso Zagalo
1157 - José Carlos Padilha Vidal
1158 - José Gomes dos Santos
1159 - José Greco da Silva
1160 - José de Matos Pitombo
:U6i - José Nogueira-
1162 - Judson Chaves
1163 - Jussard de Aguiar
1164 - Laurindo Bonfim
1165 - Leonardo Loureiro
1166 - Luiz Alves de Abreu
1167 - Luiz Ferreira da Silva
1168 ....,. Manuel de Abreu
1169 - Manuel Esteves do Rosário
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1194 - Antônio Herrero
1195 - Antônio Iglezias
1196 - Antônio' Rodrigues Coutinho
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1198 Aurita Calmon
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1145 - Haroldo Gomes Marques
1146 - Hilton Daielo
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1.148 - Isaac dos Santos Moraes
H49 - Isac Jakubovicz
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1168 ....,. Manuel de Abreu
1169 - Manuel Esteves do Rosário



1258 - Palomita Sabat
1259 - Paulo do Amaral
1260 - Paulo Caminho Rolim
1261 - Paulo Francinete Barros Telles
1262 - Paulo Spinola
1263 - Pedro Verjowski
1264 - Pelegrino Tolomei
1265 - Paul Henrique Castro Silva de Vin-

censi
1266 - Ricardo Geenhalgh Barrete
1267 - Roberto Delforge .

/
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1267-A - Rorneu Washington
1268 - Rosendo de Sousa
1269 - Rodolf Odebert
1270 Salomão Ibrahim Filho
1271 - Sebastião Paulo
1272 - SUas Coutinho Rocha
1273 :- Stella Xavier de Brito
1274 - Urbano FrITO Costa
1275 - Wagner Pinto Coelho
1276 - Wolmar Murgel
1277 - Zelio Rosas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

12'78 - Abelardo de Almeida Nogueira 1312 - Elza Maria de Oliveira Pereira
1279 - Abigail Fernandes de Oliveira 1313 - Emanuel Eduardo Gaudie Ley
1280 - Adail Pilar Valença 1314 - Epaminondas .Carneiro Lima
1281 - Agesilau Emiliano dos Santos 1315 - Esulo Ferreira Mulatinho
1282 - Alberto Teófilo Carneiro da Cunha 1316 - Egidio Barbosa Macial
1283 - Alberto Martins Machado 1317 -- Euclides Gandra
1284 - Alexandre Iglésias Filho
1285 - Alfredo Ricciulli Filho

1318 - Fernando Navarro Meirelles J{mior
1319 - Flávio de Albuquerque MeIo

1286 - Alfredo Angelo Lopes 1320 - Ftâvio da Costa de Sousa Aguiar
1287 - Alfredo Colombo 1321 - Francisco Luiz Ineco
1288 - Alice Geraldina Barbosa Hargreaves 1322 - Geraldo Ascendino Martíne
1289 - Alice Vera Gallotti 1323 - Geraldo de Magela Castro
1290 - A:ltinelio Corte Pires 1324 -- Geraldo Plinio de Sousa Coelho
1291 - Aluizio Freire Ramos Acciolli' 1325 - Heitor Cleístenes Pedro de Farias
1292 _ Alvaro Ozório 1326 ._- Hernani Fabriani 4tJo Nascimento

.1293 - Alvaro Rebelo 1327 - Ibsen Dormund Martins
1294 - Anibal Batista dos Santos 1328 ~ Iná Bustamante
1295 - Arí Moreira 1329 - Tnácio Chaves de Moura
1296 - Arnold Bruver 1330 - Inezil Penna Marinho
1297 - Artur Ferreira 1331 - Izadora Mariz
1298 - Antônio da Silva Leite 1332 - João Luiz de Sousa Reis
1299 - Ayr A~ves Machado 1333 - João dos Santos Penna
1300 - Carolina Ribeiro da Fonseca 1334 - João de Souza Mendes
1301 - Carolina .Vitoria Ceilão Pereira, 1335 - Jonas Corrêa da Costa
1302 - Casemiro Vidal de Andrade 1336 - Jorge da Gama Braga
1303 -"'--Cesar Gonçalves Filho
1304 - Cesar de Las Heras Martines
1305 - Dario Gilberto Isensée Leal
1306 - Demóstenes Soares de Magalhães
1307 - Dulcy Pereira Cardoso
1308 - Edmo Costa de Sousa Aguiar
1309 - Eleonora Guimarães Solon Ribeiro
1310 - Elza Amaral Lima
1311 --:- Elza de Azevedo Daltro Santos

1337 - Jorge Loesch Gomes
1338 - J'Orge Walter da Silva Chavâo
1339 - Lauro Peixoto de Lima
1340 - Leocidio de Sousa Silveira
1341 - Luiz Gonçalves Ribeiro
1342 - Luzia Paolielo
1343 ...:.-.Maria Emília Sobrinho Domeneche

1344 - Maria Helena Pabst de Sá Earp
1345 - Maria Lúcia Lopes da Costa
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1346 - Mario Aníbal
1347 - Mario Justi
1348 - Mário Romão
1349 - Mauro Coutinho
1350 - Moacyr Andrade
1351 - Moacyr Marques Machado

1352 - Nadyr Camarinha da Silva

1353 - Naylor da Rocha Viana
1354 - Nilcéa Aparecida Batista de Paula
1355 - Nilo Alves de Moraes'
1356 - Olga Nassar
1357 - Osvaldo Cruz Filho

1358 - Octacilio Azevedo Gonçalves

1359 - Otilia J oaquina Machado

1360 - Paulo do Vabo Farraz

1361 - Paulo Ferreira Lopes

1362 - Roberto Hoedemaker
1363 - Roberto Ribeiro de Souza
1364 - Sebastiana da Conceição da

Silva Quintas
1365 - Sebastião Patrocínio
1366 - Silvio de Souza Pereira
1367 - Tacariju Tomé de Paula
1368 - Taciana Abaurre
1369 - Tito Marques de Almeida
1370 - \Valdemar Areno
1371 - Waldemar Campos de Paz
1372 - Waldir Teixeira
1372-A - \7ilaldir Ribeiro de Carvalho
1373 - Waltamir Correa d'Avila Pereira
1374 - Walter Oswaldo Cruz
1375 - Walter Rodrigues Fortes
1376 - Welligton de Oliveira Dayrell

MINISTltl'uO DA FAtENDA

1377 - Aeacio Domingues Pereira
1378 - Adilio Soares de Oliveira
1379 - Afranio Veiga do Vale
1380 - Aguinaldo R. Valdetaro
1381 - Aiaessio Bento de Campos
1382 - Aidamo Neves Dias da Costa
1383 - Alex Pinheiro
1384 Amaury Guimarães
1385 - Amilc.ar de Oliveira

1386 - Amíãcar dos Santos
1387 - Anibal Seixas Brito
1388 - Antonio Carrinho
1389 - Antonio Farias Filho
1390 - Antonio Zimba
1391 - Apolinário Martins de Oliveira
1392 Ary Macedo Franco
1393 Armando Augusto Costa

1394 Armando Pires dos Reis

1406 - Edson Lopes Duarte
1407 - Eduardo Lazaro dos Santos
1408 .- Elza Eunice Soeiro
1409 - Fausto Marques da Silva
1410 - Farnanda Nunes
1411 - Fernando Alderete
14·12 - Francisco G. dos Santos
1413 - Francisco de Freitas Feitosa
1414 - Gastâo Rodrigues 'Teixeira
1415 - Gonçalo de Aímeida
1416 Guilherme Magno
1417 Gustavo Nunes Leite
1418 - Hamilton G. de Castro
1419 - Hélio Enriques
1420 - Ivaní Gom~s
1421 - Ivanu Pio Pedro
1422 - Ivone Alves da Silva

Ivone da Costa Nogueira da

Silva
1424 Jací Azouri
1425 Jair Alves Barbosa
1,426 João Júiio Rodrigues Silva·

l427 - Joaquim Loureiro
1428' - Joaquim Sigueira
1429 Jofre Rodrigues Pinheiro
1430 Jorge Barrete Pinheiro
1431 José Carlos Guimarães
1432 José Francisco da Silva
1433 José Nóbrega Gonçalves

1423

1395 Aumério de Farias
1396 Aurea dos Santos Costa
1397 - Benedita Visgas Caldas
1398 Carlos Augusto Cesar de Matos
1399 Creso Cardoso de Oliveira
1400 Cyro Carvalho da Silva
1401 - Delza Pereira de Sousa
1402 - Demetrio Nobrega Martins
1403 - Dinarte da Silva Machado
1404 - Durval Pereira da Cruz
1405 - Edgard dos Santos



1258 - Palomita Sabat
1259 - Paulo do Amaral
1260 - Paulo Caminho Rolim
1261 - Paulo Francinete Barros Telles
1262 - Paulo Spinola
1263 - Pedro Verjowski
1264 - Pelegrino Tolomei
1265 - Paul Henrique Castro Silva de Vin-

censi
1266 - Ricardo Geenhalgh Barrete
1267 - Roberto Delforge .

/
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•
1267-A - Rorneu Washington
1268 - Rosendo de Sousa
1269 - Rodolf Odebert
1270 Salomão Ibrahim Filho
1271 - Sebastião Paulo
1272 - SUas Coutinho Rocha
1273 :- Stella Xavier de Brito
1274 - Urbano FrITO Costa
1275 - Wagner Pinto Coelho
1276 - Wolmar Murgel
1277 - Zelio Rosas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

12'78 - Abelardo de Almeida Nogueira 1312 - Elza Maria de Oliveira Pereira
1279 - Abigail Fernandes de Oliveira 1313 - Emanuel Eduardo Gaudie Ley
1280 - Adail Pilar Valença 1314 - Epaminondas .Carneiro Lima
1281 - Agesilau Emiliano dos Santos 1315 - Esulo Ferreira Mulatinho
1282 - Alberto Teófilo Carneiro da Cunha 1316 - Egidio Barbosa Macial
1283 - Alberto Martins Machado 1317 -- Euclides Gandra
1284 - Alexandre Iglésias Filho
1285 - Alfredo Ricciulli Filho

1318 - Fernando Navarro Meirelles J{mior
1319 - Flávio de Albuquerque MeIo

1286 - Alfredo Angelo Lopes 1320 - Ftâvio da Costa de Sousa Aguiar
1287 - Alfredo Colombo 1321 - Francisco Luiz Ineco
1288 - Alice Geraldina Barbosa Hargreaves 1322 - Geraldo Ascendino Martíne
1289 - Alice Vera Gallotti 1323 - Geraldo de Magela Castro
1290 - A:ltinelio Corte Pires 1324 -- Geraldo Plinio de Sousa Coelho
1291 - Aluizio Freire Ramos Acciolli' 1325 - Heitor Cleístenes Pedro de Farias
1292 _ Alvaro Ozório 1326 ._- Hernani Fabriani 4tJo Nascimento

.1293 - Alvaro Rebelo 1327 - Ibsen Dormund Martins
1294 - Anibal Batista dos Santos 1328 ~ Iná Bustamante
1295 - Arí Moreira 1329 - Tnácio Chaves de Moura
1296 - Arnold Bruver 1330 - Inezil Penna Marinho
1297 - Artur Ferreira 1331 - Izadora Mariz
1298 - Antônio da Silva Leite 1332 - João Luiz de Sousa Reis
1299 - Ayr A~ves Machado 1333 - João dos Santos Penna
1300 - Carolina Ribeiro da Fonseca 1334 - João de Souza Mendes
1301 - Carolina .Vitoria Ceilão Pereira, 1335 - Jonas Corrêa da Costa
1302 - Casemiro Vidal de Andrade 1336 - Jorge da Gama Braga
1303 -"'--Cesar Gonçalves Filho
1304 - Cesar de Las Heras Martines
1305 - Dario Gilberto Isensée Leal
1306 - Demóstenes Soares de Magalhães
1307 - Dulcy Pereira Cardoso
1308 - Edmo Costa de Sousa Aguiar
1309 - Eleonora Guimarães Solon Ribeiro
1310 - Elza Amaral Lima
1311 --:- Elza de Azevedo Daltro Santos

1337 - Jorge Loesch Gomes
1338 - J'Orge Walter da Silva Chavâo
1339 - Lauro Peixoto de Lima
1340 - Leocidio de Sousa Silveira
1341 - Luiz Gonçalves Ribeiro
1342 - Luzia Paolielo
1343 ...:.-.Maria Emília Sobrinho Domeneche

1344 - Maria Helena Pabst de Sá Earp
1345 - Maria Lúcia Lopes da Costa
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1346 - Mario Aníbal
1347 - Mario Justi
1348 - Mário Romão
1349 - Mauro Coutinho
1350 - Moacyr Andrade
1351 - Moacyr Marques Machado

1352 - Nadyr Camarinha da Silva

1353 - Naylor da Rocha Viana
1354 - Nilcéa Aparecida Batista de Paula
1355 - Nilo Alves de Moraes'
1356 - Olga Nassar
1357 - Osvaldo Cruz Filho

1358 - Octacilio Azevedo Gonçalves

1359 - Otilia J oaquina Machado

1360 - Paulo do Vabo Farraz

1361 - Paulo Ferreira Lopes

1362 - Roberto Hoedemaker
1363 - Roberto Ribeiro de Souza
1364 - Sebastiana da Conceição da

Silva Quintas
1365 - Sebastião Patrocínio
1366 - Silvio de Souza Pereira
1367 - Tacariju Tomé de Paula
1368 - Taciana Abaurre
1369 - Tito Marques de Almeida
1370 - \Valdemar Areno
1371 - Waldemar Campos de Paz
1372 - Waldir Teixeira
1372-A - \7ilaldir Ribeiro de Carvalho
1373 - Waltamir Correa d'Avila Pereira
1374 - Walter Oswaldo Cruz
1375 - Walter Rodrigues Fortes
1376 - Welligton de Oliveira Dayrell

MINISTltl'uO DA FAtENDA

1377 - Aeacio Domingues Pereira
1378 - Adilio Soares de Oliveira
1379 - Afranio Veiga do Vale
1380 - Aguinaldo R. Valdetaro
1381 - Aiaessio Bento de Campos
1382 - Aidamo Neves Dias da Costa
1383 - Alex Pinheiro
1384 Amaury Guimarães
1385 - Amilc.ar de Oliveira

1386 - Amíãcar dos Santos
1387 - Anibal Seixas Brito
1388 - Antonio Carrinho
1389 - Antonio Farias Filho
1390 - Antonio Zimba
1391 - Apolinário Martins de Oliveira
1392 Ary Macedo Franco
1393 Armando Augusto Costa

1394 Armando Pires dos Reis

1406 - Edson Lopes Duarte
1407 - Eduardo Lazaro dos Santos
1408 .- Elza Eunice Soeiro
1409 - Fausto Marques da Silva
1410 - Farnanda Nunes
1411 - Fernando Alderete
14·12 - Francisco G. dos Santos
1413 - Francisco de Freitas Feitosa
1414 - Gastâo Rodrigues 'Teixeira
1415 - Gonçalo de Aímeida
1416 Guilherme Magno
1417 Gustavo Nunes Leite
1418 - Hamilton G. de Castro
1419 - Hélio Enriques
1420 - Ivaní Gom~s
1421 - Ivanu Pio Pedro
1422 - Ivone Alves da Silva

Ivone da Costa Nogueira da

Silva
1424 Jací Azouri
1425 Jair Alves Barbosa
1,426 João Júiio Rodrigues Silva·

l427 - Joaquim Loureiro
1428' - Joaquim Sigueira
1429 Jofre Rodrigues Pinheiro
1430 Jorge Barrete Pinheiro
1431 José Carlos Guimarães
1432 José Francisco da Silva
1433 José Nóbrega Gonçalves

1423

1395 Aumério de Farias
1396 Aurea dos Santos Costa
1397 - Benedita Visgas Caldas
1398 Carlos Augusto Cesar de Matos
1399 Creso Cardoso de Oliveira
1400 Cyro Carvalho da Silva
1401 - Delza Pereira de Sousa
1402 - Demetrio Nobrega Martins
1403 - Dinarte da Silva Machado
1404 - Durval Pereira da Cruz
1405 - Edgard dos Santos



c

1434 - José dos ·Santos
1435 - José Seice Júnior
1436 - Josiel Pinto
1437 Júnio Pereira Ruiabano
1438 - Lafaiete Valdetaro Correia de Sá
1439 - Lucí Rodrigues Velho
1440 - Luís Felipe Ramos de MeIo
1441, - Luís Garro
1442 - Luís Serra Martins
1443 - Luís da Silva Calixto Júnior
1444 - Leví Orvi!e Seria
1445 - Manuel João dos Santos
1446 - Maria Helena da Costa
144'7 Maria José da Cunha-
1448 - Maria de L~rdes Botelho Du~rte
1449 - Maria Marfins de Sousa
1450 - Maurício Rangel Reis
1451 - Miguel Arcanjo
1452 - Moacir Pereira da Costa
1453 - Mozart de Castro
1454 - Nelson Gentil Araújo
1455 - Neuza F. C. Alhuquerque

28 -

•1456 - Newton Taôas de Sousa
1457 - Nilo Gomes de Sousa
14·58 - Nilo Padilha
1459 =- Orlando Barbosa
1460 Orlando Botini
1461 Orlando Gonçalves
1462 Otacílio de Almeida
1463 Oton Carlos da Silva
1464 - Palestina Machado Gonçalves
1465 - 'Pedra Ermeto de Almeida Filho
1466 - Regina Staffan
1467 - Roberto Lelazquez Kopp
1468 - Romanciíd Maria Roma
1469 - Suade Zarur
1470 - Teodoro Trisciuzzi
1471 - Uriel R. Pereira
1472 - Valdemar Seabra
1473 - Valter Martins de Oliveira
1474 - Wilsom de Andrade Vidal
1475 - Wilson Gil da Mata
1476 - Wilson Loioia e· Silva
1477 - Zozimo Lazato dos Santos

MINISTÉRIO DA GUERRA

•

1478 Abílio Quandt de Oliveira
1479 - Adalberto Pereira de Araújo

Frazão
14·80 - Adolfo Gomes da Silva
1481 - Alcí Aimé Ramos
1482 ~ Almir éie Carvalho Matos
1483 - Almir Pires
1484 - Altalino Barcelos Jones
1485 - Antônio Ferreira Botelho Neto
1486 - Armando Clemente Casale
1487 - Bernardo Nuzman
1488 - Carlos Maria da Paiva Ronco
1489 - Carlos Pinto Lago
1490 - Carlos da Silva Ribeiro
1491 - Delci de Queiroz
1492 - Edgar Braz de Oliveira
1493 - Edgar Dumiense da Silva
1494 - Edmundo Rodrigues da Silva
1495 - Eduardo de Andrade Pitanga
1496 - Elesbão Pereira de Araújo Frazão
1497 - Eugênio Botenenl1y Soares
1498 - Felipe Kalil Rife
1499 - Francisco Tôrres Medina

1500 Geraldo da Conceição
1501 Gilberto Lemos
1502 - Geraldo Eugênio da Silva
1503 - Harold'e Vanier
1504 - H~Ho' Henrique Ribeiro
1505 - Heitor Alberto CarIos
1506 - Hugo Filipinas Fernandes
1507 - Ivan Bastos Soriano
1508 - He.nrique Lima
1509 - Izaias Washington da Cunfía
1510 - Jací Joaquim de Lemos
1511 - Jaime do Nascimento
1512 - Jerônimo Ferreira Goulart
1513 - João de Freiras Rodrigues
1514 - João Marinho de Araújo Filho
15\1.5 - João Francisco de Sousa
J.516 - João de Oliveira Freiras
1517 - João Xavier
1518 - Jorge Tôrres Mediria
1519 - Jorge dos Santos Lima
1520 - José Alípio dos Santos
1521 - José Bráulio da Mota
1522 - José Leite de Oliveira
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1541 - Osvaldo Nelson Cardoso e Silva
1542 - Osvaldo Henrique
1543 - Osvaldo Gomes
1544 - Paulo Ferreira Gomes
1.545 - Pedro Cândido Lages

- 1546 - Reginaldo Júlio 1:1.osSantos
1547 - Rosendo Fernandes de Aguiar
1548 Saturnino Rodrigues de Matos
1549 Sebastião Luís
1550 - Sílvio Ferreira Sêca
1551 - Sílvio de Oliveira
1552 - Ubaldo Gomes
1553 - Upujucan Barbosa do Nascimento
1554 - Windsor Paulo de Jesus
1555 - Wilson Pereira Coutinho
1556 - Valdir Gonçalves Bastos
1557 - Valdonier da Costa
1558 - Zelino de Almeida

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERI6RES

1586 - Francisco de Paula Santiago Filho
1587 Feliciano Viana da Cunha
1588
1589
1590

Fernando de Oliveira Veloso
Frederico de Oliveira
Gabriel de Queiroz. Vieira

1523 - José Silva No'\<)
1524 - José da Costa Braga
1525 Júlio dos Santos Marques
1526 - Licínio do Patrocínio
1527 Ludgero de Moura Bastos
1528 - Luís AveIar dos Santos
1529 Manuel Vieira da Costa
1530 Maxwel'l Paulo de Jesus'
1531 Miguel Martins Marques
1532 Milton da Silva
1533 Napoleão Barbosa Morrteiro
1534 - Nelson Gomes Silvestre
1535 - Nilino Barcelos J ones
1536 - Nelson Fabris
1537 ;- Nelson Tavares Allemand
1538 - Nelson Gomes Silvestre
1539 Orlando Diniz
1540 - Osmar Monteiro da Silva'

1559 - Alberto Joaquim Pinheiro
1560 - Amauri Catrambi
1561 - Aparecida de Freitas
1562 Augusto Moura
1563 Amiraldo de Andrade F'igueira
1564 - Aurélio Peres Rodrigues
1565 - Benedito Pereira da Silva
1566 - Benjamin de Araújo e Silva
1567 - Benedito Bernardino da Costa
1568 - Brasil Santiago
1569 - Bráulio Pinto Mourão
1570

, 1571

1572
1573
1574
1575
1576

Coaraciberâ Bandeira Coutiriho
Clodomir Lucas dos Reis
Celma Marcortdes de MeIo
Célia Gomes Taveira
Celso Delfim
Caubí Pulquério
Cincinato Galvâo Ferreira Chaves

1591 - Galeor Arnir Pegado Beltrãp
1592 - Gê Mendes Mota
1593 - Gilda da Silva Cunha
1594 -- Hélio Perez Valverde
1595 - Henrique Martins cios Passos
1.596 - Herbert Ktichel de Matos-
1597 - Heitor de Meneses Côrtes
1598 - Homero de Miranda Barbosa
1599 - Hélio Maia Vinagre
1600 - Heitor Bracet
1601 Isidro Pereira
1602 Ieda de Oliveira Sousa
1603 Idéia de Araújo Familiar
1604 João de Azevedo Moreira
1605 - João Felipe de Almeida Catanho
1606 - José de Oliveira
1607 - José Zambrano
1608 - José Pereira! Borba
1609 - José Garcia Carneiro
1610 - Joel jane1!i
1611 - Jorge Furtado de Faria
1612 - Jorge Tavares do Couto

1577 - Dante Lotufo
1578 - Damião Magalhães da Shlva
1579 - Du1ee de Oliveira
1580 - Durval Carolo
1581 - Evaldo Pinto da Silva
1582 - Edite Mangueira Côrtes
1583 - EIsa Vieira de Figueiredo
1584 - Edmundo Gouveia Cardilo
1585 - Francisco Eduardo Monteiro
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1434 - José dos ·Santos
1435 - José Seice Júnior
1436 - Josiel Pinto
1437 Júnio Pereira Ruiabano
1438 - Lafaiete Valdetaro Correia de Sá
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1441, - Luís Garro
1442 - Luís Serra Martins
1443 - Luís da Silva Calixto Júnior
1444 - Leví Orvi!e Seria
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1448 - Maria de L~rdes Botelho Du~rte
1449 - Maria Marfins de Sousa
1450 - Maurício Rangel Reis
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1452 - Moacir Pereira da Costa
1453 - Mozart de Castro
1454 - Nelson Gentil Araújo
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•1456 - Newton Taôas de Sousa
1457 - Nilo Gomes de Sousa
14·58 - Nilo Padilha
1459 =- Orlando Barbosa
1460 Orlando Botini
1461 Orlando Gonçalves
1462 Otacílio de Almeida
1463 Oton Carlos da Silva
1464 - Palestina Machado Gonçalves
1465 - 'Pedra Ermeto de Almeida Filho
1466 - Regina Staffan
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1472 - Valdemar Seabra
1473 - Valter Martins de Oliveira
1474 - Wilsom de Andrade Vidal
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MINISTÉRIO DA GUERRA

•

1478 Abílio Quandt de Oliveira
1479 - Adalberto Pereira de Araújo

Frazão
14·80 - Adolfo Gomes da Silva
1481 - Alcí Aimé Ramos
1482 ~ Almir éie Carvalho Matos
1483 - Almir Pires
1484 - Altalino Barcelos Jones
1485 - Antônio Ferreira Botelho Neto
1486 - Armando Clemente Casale
1487 - Bernardo Nuzman
1488 - Carlos Maria da Paiva Ronco
1489 - Carlos Pinto Lago
1490 - Carlos da Silva Ribeiro
1491 - Delci de Queiroz
1492 - Edgar Braz de Oliveira
1493 - Edgar Dumiense da Silva
1494 - Edmundo Rodrigues da Silva
1495 - Eduardo de Andrade Pitanga
1496 - Elesbão Pereira de Araújo Frazão
1497 - Eugênio Botenenl1y Soares
1498 - Felipe Kalil Rife
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1500 Geraldo da Conceição
1501 Gilberto Lemos
1502 - Geraldo Eugênio da Silva
1503 - Harold'e Vanier
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1505 - Heitor Alberto CarIos
1506 - Hugo Filipinas Fernandes
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1514 - João Marinho de Araújo Filho
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1517 - João Xavier
1518 - Jorge Tôrres Mediria
1519 - Jorge dos Santos Lima
1520 - José Alípio dos Santos
1521 - José Bráulio da Mota
1522 - José Leite de Oliveira
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1541 - Osvaldo Nelson Cardoso e Silva
1542 - Osvaldo Henrique
1543 - Osvaldo Gomes
1544 - Paulo Ferreira Gomes
1.545 - Pedro Cândido Lages

- 1546 - Reginaldo Júlio 1:1.osSantos
1547 - Rosendo Fernandes de Aguiar
1548 Saturnino Rodrigues de Matos
1549 Sebastião Luís
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERI6RES

1586 - Francisco de Paula Santiago Filho
1587 Feliciano Viana da Cunha
1588
1589
1590

Fernando de Oliveira Veloso
Frederico de Oliveira
Gabriel de Queiroz. Vieira

1523 - José Silva No'\<)
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1525 Júlio dos Santos Marques
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1567 - Benedito Bernardino da Costa
1568 - Brasil Santiago
1569 - Bráulio Pinto Mourão
1570

, 1571

1572
1573
1574
1575
1576

Coaraciberâ Bandeira Coutiriho
Clodomir Lucas dos Reis
Celma Marcortdes de MeIo
Célia Gomes Taveira
Celso Delfim
Caubí Pulquério
Cincinato Galvâo Ferreira Chaves

1591 - Galeor Arnir Pegado Beltrãp
1592 - Gê Mendes Mota
1593 - Gilda da Silva Cunha
1594 -- Hélio Perez Valverde
1595 - Henrique Martins cios Passos
1.596 - Herbert Ktichel de Matos-
1597 - Heitor de Meneses Côrtes
1598 - Homero de Miranda Barbosa
1599 - Hélio Maia Vinagre
1600 - Heitor Bracet
1601 Isidro Pereira
1602 Ieda de Oliveira Sousa
1603 Idéia de Araújo Familiar
1604 João de Azevedo Moreira
1605 - João Felipe de Almeida Catanho
1606 - José de Oliveira
1607 - José Zambrano
1608 - José Pereira! Borba
1609 - José Garcia Carneiro
1610 - Joel jane1!i
1611 - Jorge Furtado de Faria
1612 - Jorge Tavares do Couto

1577 - Dante Lotufo
1578 - Damião Magalhães da Shlva
1579 - Du1ee de Oliveira
1580 - Durval Carolo
1581 - Evaldo Pinto da Silva
1582 - Edite Mangueira Côrtes
1583 - EIsa Vieira de Figueiredo
1584 - Edmundo Gouveia Cardilo
1585 - Francisco Eduardo Monteiro



1613 - José Duarte
1614 ~ João Augusto
1615 - João Batista de Brito Pinto
1616 - Jurema Hazana Caballero
1617 - João de Deus Dornellas
1618 - Jaime de Assis Almeida
1619 - Joaquim de Almeida Pinto
1620 Lata Pereira Bonifácio
1621 - Levindo Borges Lins
1622 - Luís Gastão Homem de Carvalho
1623 - L~ís Vanderlei Coelho de Aguiar
1624 - Lídia Travassos de S011sa '
1625 - Lourival Neves da Costa
1626 - Luís Felipe Burlamaqui
1627 - Marcelo Pereira de Mendonça
1628 - Marcos da Silva Negrão
1629 - Manuel Sirzina
1630 - Mârio Foroni
1631 - Mário Rodrigues da Silva
1632 - Mário Marques Lisboa
1633 - Manuel Antônio Redrigues Filho
1634 - Mariano Sá da Rocha Maia
1635 - Mário Peçanha de Carvalho
1636 - Maria Dulce Borges Lins
1637 - Marília Pinto Amando
1638 - Nanei da Silva 'Martins
1639 - Osmando Dutra Filho
1640 - Odilon Gomes Rodrigues
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1641
1642
1643
1644
1645
1646

Osvaldo dos Santos
Osvaldo Simões
Otávio Marques de Campos
Osvaldo Bonvini
Oscar Reis
Osvaldo Teixeira de Freítas

1647 Otávio Borgeth Teixeira
1648 - Paulo Carocha
1649 - Paulo da Silva Morais
1650 - Paulo Milton Marconeles cle

Morais
1651 - Raimundo barvalho dos
1652 - Roberto Paulo Cabral

Santos

1653 Raul Matos Silva
1654 - Regina Maria Cavalcanti
1655 Rute de Mota Pais

1656 Saul Pereira da Silva

1657 - Spartacus Toledo Lopes

1658 - T'ornpson Cardoso

1659 '- Valdemar Mendes de Melo

1660 - Valdir Aleixo Aires

1661 - Valquir Alho

1662 - Valter de Azevedo

1663 - Valter Machado

1664 - Vandick Batista de Araújo

1665 - Virgínia Alves da Silva Brum

1666 - Vilfrido Santoro

".

MI,NISTÉRIO DA MARINHA

1667 - Ademar Pinto da Silva
1668 - Ademar Rebelo 'ele Mendonça
1669 - Agenor Silva
1670 - Agripinó dos Santos
1671 - Albano Rodrigues
1672 - Alberto Rufino Fernandes
1673 - Alcebíades de Morais Marcial

Filho
1674/- Aldir Aristides Guilhem
1675 - Aldrovando Ataíde
1676 - Almenon Sampaio
1677 - Antônio Azevedo Martins
1678 - Antônio Firmino de Mendonça
1679 - Antônio Oliveira Filho
1680 - Antônio Soares de Melo
1681 - Aristoeilio Ferreira da Rocha
1682 - Armando Militão dá Silva Filho

,-
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• 1683 - Ari Manuel dos Santos
1684 ~ Batista Boderone
1685 - Benedito Silva
1686 - Benjamin Escobar
1687 - Cândido Marçal da Silva
1688 - Carlos Valgueredo
1689 - Célio José Cordeiro Bitencourt
1690 - Celso Carvalho
1691 - Cláudio César de Oliveira
1692 - Cirilo da Costa Pinto
1693 - Darei de Sousa Magaldi
1694 - Dilerrnando Goulart Nunes
1695 - Durval Gonçalves da Cruz
1696 - Édson Andrade Melo
1697 - Eduardo Figueiredo
1698 - Edvir Morais
1699 - Epifânio do Nascimento
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1734 Laércio Teixeira da Silva

1735 Lastênio Coelho Rocha

1736 Lino Martins
1737 - Luís Moreira Lima

1738 - Manuel Soares Filho
17390 - Manuel Va!demiro de Barros,

1740 Mário Correia da Silva

1741 Mário Dimas

1742 Mário Pires Branco

1143 , Maurílio de Almeida

1744 - Maximiniano Paes Filho

1745 - Moacir Vicente de Lima

1746 Mozart Rhamnuzia

174'7 Neir Silva

1748 Nelson Pinto Dias

1749 Nelson Santos

1750 Nerval Castelo Branco 'Tavares

1751 Nilton Santos

1752 Odair Lírio de Siqueira

1753 - Odilon da Silva

1754 - Odir Pereira Guimaeâes

1755 -,- Paulo Afonso Paiva Rocha
1756 - Paulo José de Carvalho
1757 - Pedro Escobar
1758 Raimundo de Almeida
1759 Raimundo Fernandes da Silva
1760 Ricardo Carpenter
1761 Rubem Machado Ramos
1762 Sérgio Freire
1763 - Sídnei Soares
1764 - Valdernar Alves Cava1canti
1765 - Valdir Francisco
1766 - Valdir Guerra
1767 - Valdir Lopes
1768 - Valter Carlos
1769 - Wilson Batista Pereira
1770 - Zalmir Fernandes Gomes

MINISTÉRIO DO TRABALHO

1779 - Antônio de Pau10 e Silva
1780 - Alcindo Silva
1781 - Alberto 'de Almeida
1782 - Ajuricaba de. Carvalho
1783 - Benedito Ferreira de Carvalho
1784 - Bonifácio C~cchetti Silveira

1785 - Cleyde Almeida
1786 - Claudionor Marques

1700 - Ernani Santos
1701 - Floriano Marques
1702 - Francisco Lino de Andrade
1703 - Francisco Soares
1704 - Geraldo da Luz
1705 - Gilberto Temístocles da Silva

Ferreira
1706 - Guilherme René Ar-antes
1707 - Guternberg Inácio
1708 - Haroldo Soares
1709 - Heitor Femandes Vargas
1710 - Hélio Silva
1711 - Hélvio Peçanha Moreira
1712 - Humberto Martins
17i3 - Iberê Pinto Moreira
1714 - Ismael C. Filho
1'715 - Ismael Queiroz da Silva
1715 - Itabira Tupan Pinto Costa
1717 - Izaltino Espíndola
1718 - Jaime Pimenta Valente
1719 - Jaime Guimarães Morais

1720 - João Dias
1721 - João Werher Cordeiro da Silva

1722 - José Augusto

1722A-José Costa

1723 - José de Almeida

1724 - José Duque Filho

1725 - José Ferreira
1726 - José Mariano da Silva
1727 - José Miguel Dias Figueiredo

Í728-:':"- José da Mota Teixeira Filho

1729 - J0sé Olimpio do Nascimento

1730 - losé Pinto
1731 - Josias Anioeto de Araújo

1732 - Jurandir Magro da Silva
1733 - Juranir Álvares

1771 - Ayrton Xavier Perlingueiro
1772 - Antônio de Deus Vieira Netto
1773 ~ AHnea de Reaende
1774 - Ana Francisca RoeIs
1775 - Alzira Milecouto
1776 - Agenor de SalIes
1777 - Antônio Menézes Serodio
1778 - Amado Benigno

..



1613 - José Duarte
1614 ~ João Augusto
1615 - João Batista de Brito Pinto
1616 - Jurema Hazana Caballero
1617 - João de Deus Dornellas
1618 - Jaime de Assis Almeida
1619 - Joaquim de Almeida Pinto
1620 Lata Pereira Bonifácio
1621 - Levindo Borges Lins
1622 - Luís Gastão Homem de Carvalho
1623 - L~ís Vanderlei Coelho de Aguiar
1624 - Lídia Travassos de S011sa '
1625 - Lourival Neves da Costa
1626 - Luís Felipe Burlamaqui
1627 - Marcelo Pereira de Mendonça
1628 - Marcos da Silva Negrão
1629 - Manuel Sirzina
1630 - Mârio Foroni
1631 - Mário Rodrigues da Silva
1632 - Mário Marques Lisboa
1633 - Manuel Antônio Redrigues Filho
1634 - Mariano Sá da Rocha Maia
1635 - Mário Peçanha de Carvalho
1636 - Maria Dulce Borges Lins
1637 - Marília Pinto Amando
1638 - Nanei da Silva 'Martins
1639 - Osmando Dutra Filho
1640 - Odilon Gomes Rodrigues
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1641
1642
1643
1644
1645
1646

Osvaldo dos Santos
Osvaldo Simões
Otávio Marques de Campos
Osvaldo Bonvini
Oscar Reis
Osvaldo Teixeira de Freítas

1647 Otávio Borgeth Teixeira
1648 - Paulo Carocha
1649 - Paulo da Silva Morais
1650 - Paulo Milton Marconeles cle

Morais
1651 - Raimundo barvalho dos
1652 - Roberto Paulo Cabral

Santos

1653 Raul Matos Silva
1654 - Regina Maria Cavalcanti
1655 Rute de Mota Pais

1656 Saul Pereira da Silva

1657 - Spartacus Toledo Lopes

1658 - T'ornpson Cardoso

1659 '- Valdemar Mendes de Melo

1660 - Valdir Aleixo Aires

1661 - Valquir Alho

1662 - Valter de Azevedo

1663 - Valter Machado

1664 - Vandick Batista de Araújo

1665 - Virgínia Alves da Silva Brum

1666 - Vilfrido Santoro

".

MI,NISTÉRIO DA MARINHA

1667 - Ademar Pinto da Silva
1668 - Ademar Rebelo 'ele Mendonça
1669 - Agenor Silva
1670 - Agripinó dos Santos
1671 - Albano Rodrigues
1672 - Alberto Rufino Fernandes
1673 - Alcebíades de Morais Marcial

Filho
1674/- Aldir Aristides Guilhem
1675 - Aldrovando Ataíde
1676 - Almenon Sampaio
1677 - Antônio Azevedo Martins
1678 - Antônio Firmino de Mendonça
1679 - Antônio Oliveira Filho
1680 - Antônio Soares de Melo
1681 - Aristoeilio Ferreira da Rocha
1682 - Armando Militão dá Silva Filho

,-
f

• 1683 - Ari Manuel dos Santos
1684 ~ Batista Boderone
1685 - Benedito Silva
1686 - Benjamin Escobar
1687 - Cândido Marçal da Silva
1688 - Carlos Valgueredo
1689 - Célio José Cordeiro Bitencourt
1690 - Celso Carvalho
1691 - Cláudio César de Oliveira
1692 - Cirilo da Costa Pinto
1693 - Darei de Sousa Magaldi
1694 - Dilerrnando Goulart Nunes
1695 - Durval Gonçalves da Cruz
1696 - Édson Andrade Melo
1697 - Eduardo Figueiredo
1698 - Edvir Morais
1699 - Epifânio do Nascimento
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1734 Laércio Teixeira da Silva

1735 Lastênio Coelho Rocha

1736 Lino Martins
1737 - Luís Moreira Lima

1738 - Manuel Soares Filho
17390 - Manuel Va!demiro de Barros,

1740 Mário Correia da Silva

1741 Mário Dimas

1742 Mário Pires Branco

1143 , Maurílio de Almeida

1744 - Maximiniano Paes Filho

1745 - Moacir Vicente de Lima

1746 Mozart Rhamnuzia

174'7 Neir Silva

1748 Nelson Pinto Dias

1749 Nelson Santos

1750 Nerval Castelo Branco 'Tavares

1751 Nilton Santos

1752 Odair Lírio de Siqueira

1753 - Odilon da Silva

1754 - Odir Pereira Guimaeâes

1755 -,- Paulo Afonso Paiva Rocha
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1757 - Pedro Escobar
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1760 Ricardo Carpenter
1761 Rubem Machado Ramos
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1763 - Sídnei Soares
1764 - Valdernar Alves Cava1canti
1765 - Valdir Francisco
1766 - Valdir Guerra
1767 - Valdir Lopes
1768 - Valter Carlos
1769 - Wilson Batista Pereira
1770 - Zalmir Fernandes Gomes

MINISTÉRIO DO TRABALHO

1779 - Antônio de Pau10 e Silva
1780 - Alcindo Silva
1781 - Alberto 'de Almeida
1782 - Ajuricaba de. Carvalho
1783 - Benedito Ferreira de Carvalho
1784 - Bonifácio C~cchetti Silveira

1785 - Cleyde Almeida
1786 - Claudionor Marques

1700 - Ernani Santos
1701 - Floriano Marques
1702 - Francisco Lino de Andrade
1703 - Francisco Soares
1704 - Geraldo da Luz
1705 - Gilberto Temístocles da Silva

Ferreira
1706 - Guilherme René Ar-antes
1707 - Guternberg Inácio
1708 - Haroldo Soares
1709 - Heitor Femandes Vargas
1710 - Hélio Silva
1711 - Hélvio Peçanha Moreira
1712 - Humberto Martins
17i3 - Iberê Pinto Moreira
1714 - Ismael C. Filho
1'715 - Ismael Queiroz da Silva
1715 - Itabira Tupan Pinto Costa
1717 - Izaltino Espíndola
1718 - Jaime Pimenta Valente
1719 - Jaime Guimarães Morais

1720 - João Dias
1721 - João Werher Cordeiro da Silva

1722 - José Augusto

1722A-José Costa

1723 - José de Almeida

1724 - José Duque Filho

1725 - José Ferreira
1726 - José Mariano da Silva
1727 - José Miguel Dias Figueiredo

Í728-:':"- José da Mota Teixeira Filho

1729 - J0sé Olimpio do Nascimento

1730 - losé Pinto
1731 - Josias Anioeto de Araújo

1732 - Jurandir Magro da Silva
1733 - Juranir Álvares

1771 - Ayrton Xavier Perlingueiro
1772 - Antônio de Deus Vieira Netto
1773 ~ AHnea de Reaende
1774 - Ana Francisca RoeIs
1775 - Alzira Milecouto
1776 - Agenor de SalIes
1777 - Antônio Menézes Serodio
1778 - Amado Benigno

..



1787 Celso Zerpini
1788 Carlos Afonso de MeIo Sobrinho
1789 Carlos Henrique
1790 - Célio Burlamaquí
1791 - Douglas Edward Boedemaker

. 1792 - Dolevi . Galdino
1793 - Eder Maciel de Figueiredo
J 794 - Eneas Delorme
1795 - Enilda de Rezende
1796 - Emanuel Sodré Viveiros de Castro
1797 - 'Fredesvino Pontes de Meireles
1798 ~ Francisco Spolidoro Borges
1799 - France Toneli
1800 - Fausto Osório Rocha

'1801 - Gersonito de Oliveira
1802 - Guilhermino Lopes Pires
1803 - Inácio -Costa Valente
1804 - José Oscar Zelaya Alonso
1805 - Jo.é de Azevedo Espinola
1806 - José Pires Veríssimo
1807 - Jayme Soares Perpétuo

1808 - José Maria Cavalcanti de Albu-
querque

1809 - Jayme Pereira

1810 - Joel Guimarães

1811 - Luís Walter Barbosa

1812 - Luís Ramos

1813 - Luís Sanchez Queiroz

1814 - Luís Araújo

1815 - Lea Braga

1816 - Lygia Moura

1817 - Luiz Felipe de Souza

1818 - Lucy Raposo da Silva

1819 - Lauro Sodré Viveiros de Castro

1820 - Mário Franco dos Santos
1821 - Mário Alves da Fonseca Filho
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1822 - Maviel Gomes de Lourenço
1823 Moacir Batista dos Santos
182.4 Milton Saraiva

1825 Ne~on Cunha
1826 Newton Duarte
1827 Nilo dos Santos
1828 - Nilton Teixeira Fernandes
1829 Oslando Lima
1830 Osmar O. Coutinho
18:31 Oswaldo Carijó de Castro
1832 Otacílio de Sousa Faria
1833 Orlandina Marques Monteiro
1834 Oswaldo Ferreira Peixoto
183~ - Paulo Lemgruber
1836 - Paulo Augusto Cotrirn Pereira de

Sousa
1837 - Roberto Viana da Silva
1838 - Roberto Luís Diniz Jtm.queira
1839 - Renato Vieira Peixoto
1840 - Rubens Bastos
1841 - Rubens Querida
1842 - Rennée Alves dos Santos
1843 - Rubem Pereira
1844 - Ruth Bittencourt
1845 Roberto Verter
1846 Sílvio José Ludof
184-7 Sarnuel França de Almeida
1848 - Sebastião da Silva
184,9 - Tito Lívio ,Pontes de Meirelles
1850 - Theobaldo de Sousa
1851 - Vicente de Oliveira Moliterno
1852 - Waldemar G. da Silva
1853 - Walkiria Rocha
1854 - Waldemiro de Castro Nunes
1855 - Waldemar de Almeida
1856 - Wanda Leite
1857 - Zuleika de Carvalho e Silva

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO

1858 - Achiles Oberleander
1859 - Agmar Guedes Vaz
1860 - Agripino Pe~ira Lins
1861 - Afonso Duarçe Júmor
1862 - Álvaro Mota
1863 - Alfredo G. Vieira
1864 - Américo Rego dos Santos

1865 - Armando Meirelles Telles
1866 - Antenor de Castro Ferreira
1867 - Antônio José d,e Aquino
1868 - Antônio dos Santos Neto
1869 - Anibal Teixeira
1870 Antônio Soares dos Santos
1871 Arquimedes Benedito Acaraíba
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"1918 - José Damasceno

1919 - José lV&!cedo Costa

1920 - Josema>:' do Espírito Santo
1921 - José Lopes Nascimento

1922 - José Mariote Lima Rebelo

~923 - José Raimundo da Silva

1924 - Josué Rego
1925 -- Júlio de Oliveira Bitú

1926 - Lucídio de Sousa

1927 - Luisa da Cunha
1928 - Maria C. S. Da Silveira
1929 - Maria Luísa Sales Marques

1930 - Marina Ferreira
1931. - Marina Vasconcelos

1932 ~ Márcio :Altiberto de Maynart Ramos

1933 - Mário Mexias
1.!!l3';1-,- Max Torre

193,5 - ~pguel A" P. Neto

1935 - Miguel Prazerea "

1937 - Milton C. Salles

1872 - Arlindo Ribeiro de Souse

1873 - Arí de Assunção Amarante

1874 - Artur Moarsi Vasconcelos
1875 - A:rtur Reis Nunes

1876 - Augusto Graciano da Silva
1877 - Caio Mário Dutra de Almeída

1878 - Cantou Olinto Rocha
1879 -- CadG8 Antônio de Oliveira

1880 - Carlos José Mendes
1881 - Cenira Marília

1882 - Cleso Resende

1883 - Clodoaldo Rodrigues Soeiro

1884 -- Creban Lima de Miranda

1885 - Clovis AmaraI

1886 - Dl1son Melgaço Filgueiras
1887 - Dulce Rebelo

1888 - Edgard Dias de Moura

1889 - Edgard Reis Nunes
1890 - Edson P. Antunes

1891 - Eliseu Lima

1892 - Ester Daví

1893 - Eugênio Treidler

1894 - Esio Távora dos Santos

1895 - Fábio da Silva Guimarães
1896 - Fernando Von Doe llínger

1897 - Flávio da Silva Barreto
1898 - Francisco P. Costa
1899 - Francisco Nascimento
1900 - Francisco da Silva e Sousâ

1901 - Gaspar S. Barros

1902 - Geraldo Carneiro

1903 - Geraldo G. ~lo

1904 - Geraldo Pedreira Maia

1905 - Gilton G. Machado

1906 - Heririque Braulio Ribeiro

1907 - Henrique Brawne

1908 - Herberto Filgueiras

1909 - Hercilio P. Valente

1910 - Inalda de Albuquerque

1911 - Ivone Assís

1912 - Jamil Abuyaghi Camilo

1913 - João de Barros Neto

1914 - João Edgard Terra

1915 - Joaquim Cândido Verginio

1916 - José Augusto Andrade

1917 - José Coutinho

•

1938 Moacir Morais

1939 .- Nazaré Pereira

1940 - Nelson Cardoso

1941 - Nelson Pereira Sales

1942 - Nelson Dantas

1943 - Nelson Nunes

1944 Newton Lustosa

1945 Newton Guimarães Feneira

1946 - Ney Leitão Barcelos

1947 - Ney Mediria de Morais

1948 -:- Otávio do Espírito Santo

1949 - Olirnpio de Sousa

1950 - Oscar Gomes de Matos

1951 - Paulo Matoso

1952 Paulo de Saldanha da Gama Brito

1953 Percival Sarnpaio

1954 - Philemon Pessoa de Lacerda

1955 Rau1 Iguaguara de Miranda

1956 Reginaldo Santos Filho

1957 Renato Nascimento

1958 Roberto Luís Meira de Castro

1959 Sebastião Lopes

1960 Sebastião Ullmann

1951 - Silvio Pina

1962 - Torquato José do Amaral Filho
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1963 - Waltel' Amarante
1964 - WaIter da ,Cruz Branco
1965 - WaIter da Fonseca Oliveira
1966 - Wanda Grijó

1971 - Abel Leite de Andrade
1972 - Alaíde Mazei
1973 - Aldemir Expedito Vieira
1974 - AIdo Araújo Camões
1975 - Antônio Carlos Tavares Gama
1976 - Antônio José Souto Lima de Faria
1977 - Ariovaldo Pereira da Silva
1978 - Bela Giserman
1979
i980

Carlos Magal~s
- Cármino Jorge

1981 Climério Pereira de Carvalho
1982 Clóvis de Sousa Alves
1983 Dirceu da Cunha Silveira
1984 - Dulce Pescadinha
1985 - Edgard de Sa~tos Rocha
1986 - EdnaLocateli
1987 - Éolo Clécio Gonçalves
1988 - Eduardo de Carvalho
1989 Foch Silva
1990 - Gilberto Pamplona de Figueiredo
1991. - Guiche Weissrnan
1992 - Heitor Luz Filho •.
1993 - Hélio Nunes
1994 - Helicmar Maia de Amorim
1995 - Irene Azevedo da Costa Guimarães
1996 - Jair Nazaré Santos
1997 - Jansil Proença

,34,-
••
1967 - Wanderlinp Miranda Cunha
1968 - Wilson de Azevedo e Silva
1969 - Wilson Françoís de Faria
1970 - Zilda Acioli Bastos

S.A.P.S.

1998 - Jáyme Alves
1999 - Jorge Nascimento
2000 - J01"ge Santos
2001 - Jorge Tôrres Toste
2002 - José de Almeida Mig;uel
2003 - José Cruz
2004 - José Mário Vilhena Soares
2005 - Lais José Veios o
2006 - Lidia de Freitas Santos
2007 - Maria Carmen Ribeiro

2008 Maria CIéa Sérgio Ferreira
2809 Ney Nazaré Santos

2010 Nildston <do Conto Vale
2011 - Nilton Câmara

2012 - Pauro- Pereira Caldas
2013 - Paulo da Silva Mata

2014 - Pedra Gusmão

2015'- Rodolfo Pires Ferreira Póvoa

2016 Romauro Batista Pereira

2017 Rubens Monteiro Caldeira
2018 Sali Rodrigues Antunes

2019 Sebaseião José dos Santos
2020 '- Serafim Campos

2021 Yolanda Seabra Monteiro

2022 Yolanda Totcano Gemes

2023 Waldemar de Oliveira Pinto

Em 15 de outubro de 1944.

•
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Assocrxçxo DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL

1.a OLIMPíADA DOS SERVIDORES PúBLICOS

Esquema dos jogos de BASQUETEBOL

V.iação

Prefsltura
- ~

19

I
- 23

.

17

I 25

I""

I D.A.S.P. 151
I 21

I D.I.P. • 131
3.° co- .

L Põrt, R..•••"i" " I
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,

I 22 •
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1
"
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1B ,

I
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I
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S.A.P.S.

9
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D.N.C.
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5

• do l'I.ate

Educação e Saúde
3

Banco do Brasil

Est. do Rio

GU9rra
E.F.C.B.

2

e. Econâmica
Aaro~iiutica

4

I.P.A.S.E.
Ban~ários

6

I.A.P.T.E.C:
I ndustrlârtos

8

Resseguros
l'faba'ho

10

C!:oorde ,a ,lio
Fazenda
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2021 Yolanda Seabra Monteiro

2022 Yolanda Totcano Gemes

2023 Waldemar de Oliveira Pinto

Em 15 de outubro de 1944.
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Assocrxçxo DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL

1.a OLIMPíADA DOS SERVIDORES PúBLICOS

Esquema dos jogos de BASQUETEBOL

V.iação

Prefsltura
- ~

19

I
- 23

.

17

I 25

I""

I D.A.S.P. 151
I 21

I D.I.P. • 131
3.° co- .

L Põrt, R..•••"i" " I
locado 27

,

I 22 •
Agricllltura 16

1
"

I 26

1B ,

I
24

I
20

Campsà.

comercrãrtca
S.A.P.S.

9

Marinha
J~stiça

D.N.C.
Estiva

5

• do l'I.ate

Educação e Saúde
3

Banco do Brasil

Est. do Rio

GU9rra
E.F.C.B.

2

e. Econâmica
Aaro~iiutica

4

I.P.A.S.E.
Ban~ários

6

I.A.P.T.E.C:
I ndustrlârtos

8

Resseguros
l'faba'ho

10

C!:oorde ,a ,lio
Fazenda
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ASSOCIAÇÃO DOS. SERVIDORES CIVIS DO BRAS1L
, '

1." OLIMPíADA DOS SERV1DORES 'PúBLICOS

Esquema dos jogos de FUTEBOL

B_a~!1C_á_r_io_S_~_~ 11~1-·-------------Viação
10 ,-,-----~91 .'_

7/-' -'---"'---
~_________________ 1-------1

261-----

3.- 00..
Iocado 27

•

C. Ferroviários'

Trabalho
23

camceãe
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ASSOCIAÇÃO' DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL

flessa ;Juros
Es!iva

La OLIMPíADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Esquema dos jogos de Tt:NIS

Aeronáutica
13

~: Econôm ca

17

O. N. C. 11 ---- •
fi I 19

I ~
r- z nd 1" ...... ':

• 1.

I~
3.- Colo- Ct-.MPEÃOcado

! •
ComeroiárlOll •

16

04-

O.A.S. P. 10 I
21

20 -----
6

Inst, do Mate I12

18

I. P. A.S. E.

14\
Industriários

lnd.rstrtãr lcs

Pôrto do Rio de Janeiro

17

Agrio.lltura

C· Ferroviários

B. Brasil

I. A. P. T. E. C.

Aero1áutica

Ba-.oo do Brasil

Inst. do Mate

D.A.S.P. 31 GUErra l~--r
211-----J·

13

Viação

E.F.C.S.

Prel'eitJra

Edu,=ação

E. do Rio

0.1. P.

1/ D.I.P.

Ej~cação e. Sa'íde

Caixa Econômlca

!.P.A.S:E. I
Justiça' 2_-'- ~_ P gri~ultura

Marinha 4'1--~-----"""'
_B_es_s_eg_u_r_os ~.....J Esliva --'---~

_____ 8,1-,-~-
181------:

Comerciártos I
_S.A.P.S._----.l

8
-

_~----!1O 1-""----.:..--.,.-------,
201-----!

_p_re_f_~i_tJ_r_a l_221~-----~~

-~-----:
22, _

24

E.F.C.S.

D.N.C.
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIl:.

1." OLIMPíADA DOS SERVIDORES PúBLICOS

Esc;uema dos jogos de VOLlBOL (feminino)

Prefeitura 3

11

D.A.S.?

15

I.P.A.S.E. 5

Viação
17

D.I.P. 7
~ •••••• 0.0 ••••

13

Resseg~ros

1 .dustrlárlos 9

('

S.A.P.S.

a.O co-
locado

Educação Saúde

Trabalho 2

16

10

14

Comerclários

D.N.C._, ,

8

dustlça

E.F.C.S. ~

12
Agri ~ultura

C: Eoonômica 4

I

Est. do Rio

CAMPEÃO
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL
1." OLIMPíADA DOS SERVIDORES PúBLICOS

Esquema dos jogos de VOLiBOL (masculino)

Viação

Esl. do Rio .
13

I
23

I
17 -

I 25

....

I ;

Trabalho 151
21

s, A. P. s, 131

I 3.° co-

141
tocado

C. Eoonômica

I
22

181
,

Marinha :

I 26 ..... I'
18

I f

24

I •.-
20

\

Campeão

0.1. P.
D. N. C.

9

D. A. S. P.
Fazenda

Coor denação

Estiva
5

I ~--------------
Educação e Saúde

lndustrtãrf os

Aeronáuti ca

Guerra

I. do Mate

Resseguros
2

Cpmerciários

Prefeitura
4

Banoo do Brasil

I. P. A. S. E.
6

Justiça

Ad. Pôrto do Rio da Jaielro
8

Bancártos
Agrioultura

10

E. F. C. B.
I. A. P. T. E. C.
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL

1." OLIMPíADA DQS SERVIDORES PúBLICOS

Esquema dos jogos de XADREZ

--....-------+--I coersenação 17
2ft17 D.A.S.P. 9

15 COfl'leroiários-----------~----- 21

I
D. N. C.

21
7 ---~-

~~-------------~
13 Trabalho
11 JJstiça 23 -----

, ,I'""d,",iád~ "I
--------'

•9 S. A.P. S.
78. Brasil

("

19-----

,I '9 c. E~"'m'M "I
----------~------~
5 Marinh'1
,3 D. I. P.

3." 0- ~aC A M P E Ã O
locado11-.

------------~--~~
1 Estiva
'2 Gusrra

lG1----.,

~I~------_.----~----~
.4 Educaçao
,6 Fazenda

181----.,

':_0_E_~_:_~_~O_·B_' ~41-------f-2~1-----~I.P.A.S.E.
20

22

12 Pre íe itura I
===========~========:=6~_2_>_,~_,e~ro_n_ã_~t_i~_a__ ,~~4rl------~

1

201--'---

8 E. do Rio 16 !-----=-
;24---------

16 Agric~ltura
18 Resseguros

I



PRESIDtôNCIA DA REPÚBLICA'

OI<PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO P(lBLlCO

Rio de Janeiro, .43 de dezembro de 1944

Sr. Inezil Penna Marinho
Divisão de Educação F1sica
Departamento Nacional de Educação.. , -,Ministerio da Eduqaçao e Saude
Av. Graça Aranha
Rio de Jane iro, DF

Ref.bQ3/44-Relatório sô
bre a Campanha do Aper :,feiçoamen to Fia ico do Ser
vidor do Estado. -

Prezado Senhor Penna M~rinho:

Recebi o relatório sôbre as suas ati
vidades na campanha recém-infeiada por esta DI
vi~ão, com o escoEo d~ tornar uma realidade ã
pràtica da educaçaofisica e dos desportos en-
tre os servidores do Estado.

Verifiquei, de sua leitura, que os
mais eficientes recursos de propaganda foram,
nessa primeira fase de atividade, postos a ser
viço da campanha em que Vossa Senhoria não poü
pou_esforços, convencido que estava ,da si~nif!
caçao de ser um dos animadores dessa benefica
iniciativa oficial.

A primeira etapa programada - a de
influenciar - foi bem sucedida e, sem dúvida,
já se pode notar, numa escala que provàvelmente



cres cerá muito, certo ambiente .fà!V(n~velpara rp
vas realizações.

Em riome da Divisão e no meu próprio,
deixo aqui consignados os agradecimentos que- 'lhe sao devidos pelos inestimaveis serviços ~, '"prestou a essa campanha e que seu relatorio tao
bem documenta, agradecimentos que ro~o levar ao
conhecirnento do Sr. Diretor da Di vis ao de Educa
ção Física do M.E.S., qu~ nos proporcionou õ
seu concurso.

Muito cordialmente,

J!v ICC/Bt/




